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Geacht raadslid,
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de
voortgang van het jaarrekeningtraject 2016. De jaarrekening staat voor 29

juni 2017 op de planning van de raadsagenda. Net als vorig jaar
(jaarrekening 2015) zijn we dit jaar afhankelijk geweest van tijdige
aanlevering van de zorgaanbieders binnen het sociaal domein. In regionaal
verband was afgesproken dat de zorgaanbieders voor 1 april de
eindverantwoording 2016 (inclusief accountantsverklaring) zouden indienen.
Een groot deel van de zorgaanbieders was niet staat om aan deze
verplichting te voldoen. Hierdoor waren we niet in staat om de
verantwoording van het sociaal domein tijdig af te ronden. De accountant
kon hierdoor niet starten met de controle van de jaarbescheiden.

Voor het afronden van de jaarrekening 2016 en de accountantscontrole was,
zoals hierboven gemeld, meer tijd nodig. Hierdoor zijn we genoodzaakt om
de bestuurlijke planning van de jaarrekening aan te passen. Om u genoeg

tijd te geven om de jaarverantwoording 2016 te bestuderen en vragen te
stellen, wordt afgeweken van de gebruikelijke procedure waarbij de
jaarbescheiden pas na de accountantscontrole (inclusief verslag van

bevindingen) aan de raad beschikbaar wordt gesteld.

Om deze reden bieden we u het concept jaarverslag en jaarrekening nu aan.
Vanwege de nog lopende accountantscontrole kunnen cijfers in het

definitieve boekwerk afwijken van het concept jaarverslag en jaarrekening
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dat u nu voor zich heeft. Hierdoor heeft u echter wel conform procedure
genoeg tijd om vragen te stellen over de verantwoording.

De definitieve verantwoording zal na de accountantscontrole aan u
beschikbaar worden gesteld.

Door de aanpassingen ziet de bestuurlijke planning als volgt uit:
Datum

1 juni

Omschrijving
Verzending concept jaarverslag en jaarrekening aan de

Raad (zonder Accountantsrapportage)
...

nnb

Verzending Jaarrekening en aarverslag aan de Raad

(incl. Accountantsrapportage)

22 juni

Behandeling concept Jaarrekening
accountantsrapportage in de auditcommissie

1 tot 19 juni

Ontvangst vragen raad

20 juni

Verzenden beantwoording schriftelijke vragen

29 juni

Behandeling Raad

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtértd,

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen

incl.

