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Wilhelminapark 28-27
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Ielefoon 023-531 953|
Fax 023 - 531 1 7 00
E-mail infol|po-acon,nl
Aan de gemeenteraad van de
gemeente Hillegom
Postbus 32
2180 AA HILLEGOM
Haarlem, 19 april 201 1
Reg.nr. : 103868/21 5/325/1098
Betreft : Aanbieding controleverklaring Hillegom 2010
Geachte raad,
Ingevolge de aan ons verstrekte opdracht hebben wij de jaarstukken 2010 van de gemeente Hillegom
gecontroleerd
Naar aanleiding van onze controle doen wij u hierbij de controleverklaring toekomen.
U treft als bijlage bij deze brief de controleverklaring aan met niet meer het bekende opschrift
'accountantsverklaring' Onze beroepsorganisatie NBA heeft de voorgeschreven teksten voor verklaringen veranderd. Een verklaring van een accountant die betrekking heeft op controlewerkzaamheden dient (met ingang van 15 december 2010) het opschrift 'controleverklaring van de ona|ankelijke accountant' te hebben. De 'was getekend' controleverklaring kan worden gebruikt voor
de openbaarmaking. De getekende controleverklaring is bestemd voor het archief.
Alvorens u tot verspreiding van de jaarstukken overgaat, ontvangen wij graag nog een (digitaal)
exemplaar ter finale beoordeling.
Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
IPA-ACON ASSURANCE B.V.
mr.drs. J.C. Olij RA
Bijlage: getekende en ongetekende controleverklaring 2010
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Wilhelminapork 28-29
Postbtls 6222
200) HE Haorlem
Telefoon 023 - 531 95.39
Fax 023 - 531 1 7 00
E-mail infol|po-acon.n|
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Hillegom
Verklaring betre|ende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeente Hillegom gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Veranœoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hillegom is veran|oordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaa|erslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en veran|oording provincies en
gemeenten. Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de In de jaarrekening veranb
woorde baten, Iasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder de verordeningen. Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten Iasten en balansmutaties mogelijk te
maken zonder afwjkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Veran|oordelijkheid van de accountant
Onze veran|oordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder
de Nede|andse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten,
alsmede met inachtneming van het thans vigerende controleprotocol voor de accountantscontrole
van 10 juli 2003 en het normenkader 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriqen en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen a|ijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter veArijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
IFAACON ASSU|ANCE B.V. is een ondordeel von de IFA.ACON GROEF
KvK nr. 3408 1 093 ING Bonk 67.|7.6|.374 Aaqgesloten bti hel S|A (nclionacl) / INAA (in|ernakioooal)
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Wilheiminapark 28-29
Postbus 6222
2001 HE Haarlem
Telefoon 023 - 531 9.539
Fax 023 -531 17 00
E-mail infolipa-acon.ol
IPA-ACON ASSURANCE B.V,
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Hillegom
Verklaring betre|ende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2010 van de gemeente Hillegom gecontroleerd. Deze jaarrekening
bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Veran|oordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hillegom is veran|oordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaa|erslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en veran|oording provincies en
gemeenten. Deze veran|oordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving
waaronder de verordeningen. Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te
maken zonder a|ijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Veran|oordelijkheid van de accountant
Onze veran|oordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder
de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten,
alsmede met inachtneming van het thans vigerende controleprotocol voor de accountantscontrole
van 10 juli 2003 en het normenkader 2010. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschri|en en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redeljke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen a|ijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrjging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
IPA.ACON ASSURANCF B.V. Is eec onderdeel vcjn de |FA.ACON GROEF
KvK tlr. 3408 l 093 ING Bank 67.|7.60.374 Aongeilotec bij her SRA (nafionaai) / INAA (iniernofionaull
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Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan
alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, Iasten en balansmutaties gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de e|ectiviteit
van de interne beheerslng van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Web
houders van de gemeente gemaakte scha|ingen, alsmede een evaluatie van het algemene beeld
van de jaarrekening,
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en onorekkingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door
de Gemeenteraad bij het eerder voornoemd raadsbesluit vastgesteld. Wij zijn van mening dat de
door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons
oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Hillegom een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva
per 31 december 2010 in overeenstemming met het Besluit begroting en veran|oording provincies en gemeenten.
Voods zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening veran|oorde baten en Iasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de
relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.
Verklaring betre|ende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
lngevolge adikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaawerslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Haarlem, 19 april 201 1
Reg.nr.: 103868/21 5/325/1 097
IPA-ACON ASSURANCE B.V.
Was getekend: mndrs. J.C. Olij RA
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