
Leden van de gemeenteraad

Weert, 7 juli 2020

Onderwerp : Reactie van het College van burgemeester en wethouders op het 
accountantsverslag controle jaarstukken 2019

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : 1016242/1087158

Geachte raadsleden,

Op 6 juli 2020 hebben wij het accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de 
jaarstukken 2019 van BDO ontvangen. Hieronder treft u onze reactie hierop aan. Deze 
reactie is, evenals de rapportage van de accountant, te zien als een aanvulling op de 
jaarstukken zelf.

Wij zijn vanzelfsprekend blij met het door de accountant verstrekte goedkeurende 
oordeel voor de getrouwheid en de rechtmatigheid bij de jaarrekening 2019. Ook de 
constatering dat de organisatie de belangrijkste onderwerpen vanuit bedrijfsvoering op 
de agenda heeft staan, bevestigt dat we op de goede weg zijn.

De bevindingen die zijn geconstateerd zijn opgesomd in het dashboard op pagina 5. Wij 
(h)erkennen de bevindingen van de accountant. Deze blijven binnen de gehanteerde 
materialiteit voor fouten en onzekerheden van € 1,7 miljoen respectievelijk € 5,0 miljoen. 
Met name de naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is een aandachtpunt. 
Door het inkoopproces te verbeteren, zoals de accountant ook al aangeeft op pagina 10, 
gaan we hier in de toekomst een aanzienlijke verbetering realiseren.

In het dashboard is zichtbaar gemaakt dat het weerstandsvermogen daalt, zoals wij dat 
ook hebben toegelicht in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. Toch 
laten ook de normen die genoemd worden op pagina 15 zien, dat Weert nog steeds 
financieel gezond is te noemen.

De impact van de Corona crisis op onze financiële positie is ook voor ons nog niet te 
overzien, maar geeft aanleiding voor zorg over de toekomst. We gaan graag met de 
accountant in gesprek om te bekijken wat er aan controle en afspraken nodig zijn in het 
licht van de jaarrekening 2020. 

Ook het verder uitwerken van wat de invoering van de rechtmatigheidsverklaring voor de 
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organisatie kan betekenen, is een belangrijk onderwerp dat in 2020-2021 de aandacht 
krijgt. Wij zullen de auditcommissie van uw raad daarbij betrekken.

Zoals u weet zijn we reeds aan de slag met de opvolging van de aanbevelingen uit het 
rapport Berenschot.

Ten slotte willen we de accountant bedanken voor de constructieve samenwerking om in 
deze lastige Corona situatie de controle binnen de gestelde tijd te kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders,

 
M.J.M. Meertens                           C.C. Leppink-Schuitema
gemeentesecretaris                      burgemeester 

Bijlagen :  Verslag van bevindingen BDO


