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Aan : Leden van de raad 

 
CC :  

 
Van : College 

 
Datum : 4 mei 2010 

 
   

Onderwerp : Accountantsrapport 2009 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In deze memo geeft het college een reactie op het accountantsrapport 2009, 
behorende bij de programmarekening 2009 
 
Aan de hand van de samenvatting op pagina 3 geven we per proces onze reactie. 

 
Nr. Onderwerp Oordeel Reactie 
2.2, 
7.2 

Getrouwheid  Goedkeurend Wij zijn verheugd dat er 
wederom een goed-
keurende verklaring voor 
getrouwheid is afgegeven. 

2.3, 
7,2 

Rechtmatigheid Goedkeurend Wij zijn verheugd dat er 
wederom een goed-
keurende verklaring voor 
rechtmatigheid is 
afgegeven. 

5 SiSa verantwoording Geen overschrijding Geen opmerkingen. 
 

4.5.1 Naleving BBV Nageleefd Geen opmerkingen. 
4.5.2 Informatiewaarde 

jaarrekening 
Voldoende We verwachten in de 2010 

een verhoging van de 
informatiewaarde door de 
nieuwe programma-indeling 

3.2 Verbijzonderde interne 
controles 

Voldoende Zie onze memo van 6 
januari 2010 over de 
bevindingen bij de 
managementletter 2009. 

3.3 Opvolging 
aanbevelingen 
managementletter 

Voldoende Zie opmerking hierboven. 
 

4.3 Begrotingsrechtmatig-
heid 

Geen overschrijdingen 
tolerantie 

De over- en 
onderschrijdingen zijn in de 
programmarekening 
toegelicht. 

4.6.1 Bewaking naleving 
subsidievoorwaarden 

Net voldoende Het naleven van de 
voorwaarden voor de 
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ontvangen subsidies betreffende subsidie heeft 
onze aandacht. 

4.6.2 Verwerking transactie 
verkoop Nuon 
aandelen in 
overeenstemming met 
aanbevelingen van de 
commissie BBV 

Net voldoende De voorschriften van de 
commissie BBV ontvingen 
wij nadat de administratieve 
verwerking al had 
plaatsgevonden. Het risico 
is beperkt. Het financiële 
risico is verwerkt in de 
risicoparagraaf bij de 
paragraaf weerstands-
vermogen. 

4.6.3 Versterken controle op 
aangiftes BTW van 
gemeenschappelijke 
regelingen 

Geen volstrekte 
zekerheid 

De opgaven worden 
verstrekt door de 
gemeenschappelijke 
regelingen zelf. Het risico is 
beperkt, heeft momenteel 
geen hoge prioriteit. 

4.6.4 Doorbelasting 
apparaatskosten 

Voldoende In de begroting 2011 gaan 
we de toelichting 
verbeteren. 

6.1 Begroting 2010 Voldoende Geen opmerkingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


