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Griffie Raad svoorstel

Wij stellen voor
- in te stemmen met de reactie van het college op de aanbevelingen in de
managementletter 2016.

Inleiding
Op 29 november 2016 is de managementletter inzake de interim-controle 2016 van de
accountant ontvangen. Analoog aan de regeling voor het (eind)verslag van bevindingen
(artikel 7 derde lid van de controleverordening) is de managementletter aan het college
voorgelegd met de mogelijkheid op het stuk te reageren.
Het college heeft in zijn vergadering van 6 december 2016 een reactie op de
managementletter vastgesteld.
De managementletter 2016 en de reactie van het college zijn op 12 december besproken
in de Auditcommissie, waarin een afvaardiging van de raad zitting heeft. Wij stellen u
voor in te stemmen met de reactie van het college op de aanbevelingen van de
accountant.
Bestaand kader/context
Artikel 213 Gemeentewet
Controleverordening gemeente Hillegom
Beoogd effect
Het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over 2016 bij de
eindcontrole.
Argumenten
De Auditcommissie kan zich vinden in de reactie van het college op de aanbevelingen
van de accountant.
Financiële consequenties
Het voorstel heeft geen financiële consequenties.
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Aanpak / uitvoering / participatie
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
HLT
Het betreft de interim-controle van alleen de gemeente Hillegom. Deze wordt dus niet in
de andere twee HLT-gemeenten behandeld.
Urgentie
geen
Evaluatie
De Auditcommissie wordt bij de behandeling van de Programmarekening 2016
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de opmerkingen van de
accountant in de managementletter.
Bijlagen / achtergrondinformatie
- Managementletter Interim-controle 2016 Gemeente Hillegom
- Brief Managementletter 2016 van college aan gemeenteraad d.d. 7-12-2016
- Conceptverslag Auditcommissie d.d. 12-12-2016

namens de Auditcommissie,
drs. P.M. Hulspas-Jordaan

T.P. Adamse

secretaris

voorzitter
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De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen de managementletter 2016, de brief over de managementletter van het college
aan de raad van 7 december 2016 en het voorstel van de Auditcommissie van 15
december 2016,
gelet op artikel 213 Gemeentewet en de Controleverordening,
besluit:
- in te stemmen met de reactie van het college op de aanbevelingen in de
managementletter 2016.
Aldus besloten in de raadsvergadering van 26 januari 2017.

de griffier
drs. P.M. Hulspas-Jordaan
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de voorzitter
A. van Erk
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