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 Uw kenmerk
 Geachte heer Deul,
 |oals telefonisch afgesproken doen wij u een begeleidend schrijven toekomen inzake de factuur met
 betrekking tot de afrekening van de conlrole 201 1 .
 De controle 201 1 heeft meer tijd gekost dan vooraf verwacht als gevolg van onder andere diverse correcties in
 de jaarrekening. Naar aanleiding van de diverse besprekingen met de ambtelijke organisatie en de
 podefeuillehouder waren wij in de veronderstelling dat de meerkosten hienéan voldoende duidelijk waren
 afgestemd. Mede omdat in de vergadering van de werkgroep accountantscontrole van 1 mei 2012 gesproken
 is over een extra budget voor de afwikkeling van de controle 201 1 waarbij naar ons idee een deel van dit
 budget betrekking had op interne kosten en een deel op externe kosten, zoals de extra kosten van de
 accountantscontrole.
 De hectiek rond de afronding van het jaarrekeningtraject, in combinatie met bovenstaande heeft ons doen
 besluiten om het meerwerk niet formeel schriftelijk te bevestigen zoals afgesproken in de met de gemeente
 Hillegom afgesloten overeenkomst inzake accountantsdiensten. Om formeel aan de overeenkomst te voldoen
 doen wij dit daarom nu achteraf alsnog.
 Graag verzoeken wij u dan ook om uw goedkeuring te geven aan een extra bedrag van (2 15.000 voor de
 gemaakte meerkosten voor de uitvoering van de controle 201 1 ,
 Wij hopen via deze brief aan uw ve-achtingen te hebben voldaan. Mocht u nog vragen hebben aarzel dan
 niet om contact op te nemen met ondergetekende.
 Met vriendelijke groet,
 Deloitte Accountants B.V.
 drs. R.D.H. Killeen RA MGA
 Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voo|aarden DiensNerlening Deloitte
 Nederland, november 20 1 0' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel ocder nummer 24362837
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