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Voorstel

l.Kennis nemen van het door Deloitte Accountants uitgebrachte rapport van bevindingen
over de Jaarstukken 2Ot7;
2. Akkoord te gaan met de reactie op dit concept accountantsverslag;
3. De gemeenteraad te informeren.

Inleiding

Beoogd effect/doel

De gemeenteraad vooraf informeren over de bevindingen van de accountant en de reactie
van het college er op zodat de gemeenteraad dit kan betrekken in hun beraadslagingen
van 5 juli 2018.

Argumenten

Bijgevoegd treft u het door Deloitte opgestelde concept accountantsverslag aan naar
aanleiding van de controle van de Jaarstukken 2017. Tevens treft u de reactie op het
rapport van bevindingen aan. De reactie is in overleg met de betreffende vakafdelingen
opgesteld. Voorgesteld wordt in te stemmen met de reactie.

Kanttekeningen en risico's

Normaliter wordt het accountantsverslag en de reactie van het college er op vooraf ter
inzage gelegd bij de Jaarstukken. Vanwege de aangepaste procedure rondom de
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laarstukken 2Ot7, waarover de auditcommissie op 18 juni 2018 is geïnformeerd en de
gemeenteraad via de raadsinformatiebrief van 28 juni 2018, is dit niet mogelijk gebleken
Normaliter wordt het definitieve rapport van bevindingen en de reactie van het college er
op voorafgaand aan de behandeling in de raad in de auditcommissie besproken.
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