Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1953444
De heer G.J. Hendriks, wethouder
Definitieve Jaarstukken 2019

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. De definitieve Jaarstukken 2019 inclusief goedkeurende controleverklaring vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het definitieve accountantsverslag 2019.
2. Inleiding
Begin juli is uw raad geïnformeerd over de vertraging bij de accountant voor het aanleveren van
een definitieve controleverklaring over de Jaarstukken 2019. De controle was nog niet afgerond.
In het concept accountantsverslag werd gesproken over een voorlopige goedkeurende verklaring.
Uw raad heeft, onder voorbehoud van de nog te ontvangen goedkeurende controleverklaring, op 1
juli de Jaarstukken 2019 vastgesteld. De Provincie en het Ministerie heeft de gemeente uitstel
verleend voor de aanlevering van de definitieve stukken.
Over de zomer zijn nog vragen gesteld door BDO en zijn kleine aanpassingen in het boekwerk
doorgevoerd, maar de controle is inmiddels afgerond en dit heeft geresulteerd in een definitieve
goedkeurende verklaring over de Jaarstukken 2019. Er zijn geen nieuwe fouten geconstateerd,
alleen een onzekerheid met betrekking tot de Spuk-regeling (eerder gemeld in raadsmededeling).
Het college tevreden is met het goede nieuws.
Na het niet tijdig ontvangen van de verklaring, wilde het college gevolg geven aan het niet
nakomen van contractuele verplichtingen door de accountant. Dit is middels een ingebrekestelling
gedaan. De Auditcommissie is hierover ingelicht. Met de ingebrekestelling kondigde het college
aan dat als de accountant de nieuw gestelde deadlines van de Provincie en het Ministerie niet zou
halen, eventuele schade op hem verhaald kon worden. De definitieve controleverklaring is tijdig
aangeleverd om met de definitieve Jaarstukken 2019 verstuurd te worden naar de Provincie en het
Ministerie.
3. Beoogd effect
1. Met het vaststellen van de gewijzigde Jaarstukken 2019 door de raad is de gemeente gereed
om te voldoen aan de gestelde voorwaarden voor uitstelverlening door de Provincie en het
Ministerie. De eerdere besluiten over het rekeningresultaat, de verliesvoorziening en de
fractievergoedingen blijven staan.
4. Argumenten en onderbouwing
1. Om de reden dat er een aantal kleine aanpassingen in het boekwerk zijn doorgevoerd en om in
absolute zin te voldoen aan de voorwaarden van de toezichthouders, is het noodzakelijk dat de
raad de gewijzigde Jaarstukken 2019 opnieuw vaststelt. De oplegger met wijzigingen is als bijlage
bij dit voorstel toegevoegd.
5. Houd rekening met en onderbouwing
1. De deadline van de Provincie en het Ministerie voor het aanleveren van de definitieve
jaarstukken is 1 oktober 2020.
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6. Duurzaamheid
nvt
7. Financiële onderbouwing
nvt
8. Communicatie en participatie
Voor september zijn een aantal afspraken met BDO ingepland om enerzijds het traject van 2019 te
evalueren en anderzijds de verbeteringen voor 2020 en verder (met Auditcommissie) te bespreken.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
nvt
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief BDO
2. Definitieve Jaarstukken 2019 incl. controleverklaring
3. Oplegger wijzigingen jaarstukken 2019 na besluitvorming juli
4. Definitieve accountantsverslag 2019
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Definitieve Jaarstukken 2019’ met zaaknummer 1953444 van het college van
burgemeester en wethouders,

Besluit
1. De definitieve Jaarstukken 2019 inclusief goedkeurende controleverklaring vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het definitieve accountantsverslag 2019.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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