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Beste mevrouw Wolfs,
Hierbij willen wij u informeren over de afronding van de jaarrekeningcontrole 2015. Inmiddels is bekend geworden
dat handhaving door het Ministerie van BZK is opgeschoven met één maand naar 15 augustus a.s..
Wij hebben in de auditcommissie van 4 juli 2016 aangegeven dat wij verwachten voor 20 juli 2016 de
controleverklaring en het definitieve accountantsverslag aan te bieden, onder de veronderstelling van de gemeente
Roermond de gecontroleerde verantwoording over het sociaal domein tijdig aanlevert.
Wij hebben tot op heden nog geen verantwoordingsinformatie ontvangen van de centrumgemeente Roermond. Wij
hebben vernomen dat deze informatie niet eerder dan 15 juli 2016 beschikbaar zal zijn. Nadat deze informatie is
ontvangen, moet deze door de gemeentelijke organisatie worden geanalyseerd en beoordeeld. Vervolgens moeten
ook wij als accountant controlewerkzaamheden uitvoeren. Nadat de accountantscontrole ter plekke is uitgevoerd
vindt nog een proces plaats van overall analyse van fouten en onzekerheden, afronding van de wettelijk verplichte
kwaliteitsreview en afronding van de rapportages. Een en ander betekent dat, ondanks de gepleegde inspanningen
en door oorzaken gelegen buiten onze macht, het vaststellen van de jaarrekening, met controleverklaring, voor 20
juli a.s. niet haalbaar zal blijken te zijn.
Uiteraard zijn wij graag bereid om desgewenst nader van gedachten te wisselen over deze bijzondere situatie waar
zowel de gemeente als ook wij mee worden geconfronteerd.
Wij houden de gemeente uiteraard op de hoogte van mogelijke nieuwe ontwikkelingen de komende weken; alles is
er in ieder geval op gericht in de geplande week op te leveren.
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