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Geachte Raad,
Tijdens de vergadering van de subcommissie P&C op 25 mei jongstleden is de jaarrekening aan de
orde geweest. De wethouder financiën heeft hier samen met BakerTilly mondeling een toelichting
gegeven op het proces van de jaarrekening. Voor de volledigheid informeren we u hierbij ook
schriftelijk.
Donderdag 20 mei heeft BakerTilly aan de wethouder Financiën laten weten dat de afronding van
de controle vertraging heeft opgelopen waardoor ten tijde van de raadsvergadering van 14 juni
aanstaande geen definitief accountantsverslag beschikbaar is. De vertraging wordt voornamelijk
veroorzaakt door extra controlewerkzaamheden als gevolg van corona. Deze extra
controlewerkzaamheden gelden voor alle gemeenten. Bakertilly heeft aangegeven dat zij nog voor
geen enkele gemeente een definitieve controleverklaring af hebben gegeven.
De controle door BakerTilly van het getrouw beeld van de jaarrekening is wel nagenoeg afgerond
en kent geen belangrijke bevindingen. Dit betekent dat de cijfers (het resultaat voor bestemming)
in principe niet meer gaan wijzigen.
De controle van de rechtmatigheid wordt pas in de loop van juni afgerond. Het gaat dan met name
om de Sisa-bijlage (Single information, Single audit), naleving van aanbestedingsrichtlijnen en
verantwoordingen van het Service Bureau Jeugdhulp Haaglanden.
Maandag 31 mei heeft BakerTilly een concept-accountantsverslag opgeleverd. Dit verslag maakt
onderdeel uit van de jaarstukken 2020 die op 1 juni geagendeerd staan in de commissie B&M. Het
definitieve verslag wordt pas begin juli verwacht. Deze vertraging van de accountantscontrole heeft
consequenties voor de verdere bestuurlijke behandeling. Voorgesteld wordt om de behandeling van
de jaarrekening volgens planning in juni te laten verlopen, maar om de definitieve goedkeuring na
ontvangst van het definitieve accountantsverslag in de raad van 13 juli te laten plaatsvinden.
Samenvattend:
•
Voor de inhoudelijke behandeling in de commissie van 1 juni en de raad van 14 juni is de
jaarrekening inclusief het concept-accountantsverslag beschikbaar
•
Voor de finale goedkeuring van de jaarrekening in de raad van 13 juli is het definitieve
accountantsverslag beschikbaar
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Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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