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Z-13-18431 Griffie Elma Hulspas - Jordaan Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4636  

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10f 

 

Onderwerp:  

Managementletter interim-controle accountant 2013 

 

 

Wij stellen voor:  

1. kennis te nemen van de managementletter 2013, de reactie van het college hierop 

en het verslag van de werkgroep Accountantscontrole van 16 januari 2014; 

2. de aanbevelingen van de accountant te onderschrijven; 

3. vast te stellen dat het college en de ambtelijke organisatie in voldoende mate 

ingaan op deze aanbevelingen. 

 

Bestaand kader/doelstelling: 

Verordening ex art. 213 Gemeentewet (controleverordening) 

 

Inleiding: 

Op 30 december 2013 is de managementletter inzake de interim-controle 2013 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 14 januari 2014 een reactie op de 

managementletter vastgesteld. 

De managementletter 2013 en de reactie van het college zijn op 16 januari besproken 

in onze werkgroep Accountantscontrole, waarin een afvaardiging van de raad zitting 

heeft. Wij hebben geconstateerd dat het college en de organisatie de aanbevelingen 

van de accountant goed oppakken. Er worden geen problemen verwacht bij de 

definitieve controle van de jaarrekening 2013. Dit stemt tot tevredenheid. 

Wij melden hierbij dat wij het aanbod van de accountant hebben geaccepteerd om 

vóór de vaststelling van de jaarrekening 2013 een informatieavond te houden voor 

geïnteresseerde raadsleden. 

 

Argumenten: 

De aanbevelingen van de accountant zijn duidelijk en, waar nodig, in de vergadering 

van de werkgroep Accountantscontrole nader toegelicht. 

De werkgroep heeft met de accountant geconstateerd dat het college en de 

ambtelijke organisatie in voldoende mate ingaan op de aanbevelingen. 
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Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Communicatie/Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

geen 

 

 

namens de werkgroep Accountantscontrole, 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  Th.P. Adamse  

secretaris voorzitter 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Managementletter Interim-controle 2013 Gemeente Hillegom 

- Brief Managementletter 2013 van college aan gemeenteraad dd 17-01-2014 

- Verslag werkgroep Accountantscontrole dd 16-01-2014 

Informatie bij: mw. P.M. Hulspas-Jordaan, e.hulspas@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 204 
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Nr.     3. Bestuur\4636 

B&W-besluit    

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10f 

 

 

Onderwerp: 

Managementletter interim-controle accountant 2013 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van de werkgroep Accountantscontrole, 

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. kennis te nemen van de managementletter 2013, de reactie van het college 

hierop en het verslag van de werkgroep Accountantscontrole van 16 januari 

2014; 

2. de aanbevelingen van de accountant te onderschrijven; 

3. vast te stellen dat het college en de ambtelijke organisatie in voldoende mate 

ingaan op deze aanbevelingen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 februari 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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