
 

 

Hillegom 

 

Raadsbrief 

 
Raadsbrief gewijzigde programmarekening 2021 Hillegom 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-22-250505 

datum collegevergadering:  21 juni 2022 

portefeuillehouder:   Dhr. A. de Jong 

behandelend ambtenaar:  Dhr. P Schaddé van Dooren 

emailadres:  p.schadde@HLTsamen.nl 

telefoon:  14 0252 

embargo:   ☐ 

 

 

Inleiding 

In opdracht van de raad heeft onze accountant Baker Tilly een controle uitgevoerd over 

het boekjaar 2021. De controle is afgerond door Baker Tilly en zij hebben het 

accountantsverslag opgesteld. Op verzoek van de accountant is de jaarrekening op enkele 

punten aangepast en hierover willen we de raad informeren. 

 

Accountantsverslag 2021 

In opdracht van de raad heeft de accountant Baker Tilly een controle uitgevoerd over het 

boekjaar 2021. De accountant heeft de controle afgerond en is voornemens een 

goedkeurende verklaring te verstrekken voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Het 

accountantsverslag is als bijlage toegevoegd. Hierin kunt u kennisnemen van de 

bevindingen en het oordeel van de accountant. 

 

Gewijzigde versie van de jaarrekening 

Op verzoek van de accountant zijn kleine aanpassingen doorgevoerd in de jaarrekening 

2021. Het betreft een aantal technische aanpassingen in Bijlage 1 ‘SiSa-verantwoording’ 

en in bijlage 3 ‘Wet normering topinkomen’ van de jaarrekening. Het gaat om de 

volgende aanpassingen: 

 

Bijlage 1: SiSa-verantwoording 

Wijzigingen SiSa: 

• Voor de indicatoren G4/15, G4/16, G4/17 en G4/18 is een nul ingevoerd (in 

voorgaande versie stond geen bedrag ingevoerd).  

• Indicator G4A/04 bevatte een typo, deze is gewijzigd in 185.446,00 (voorheen 

1.185.446,00) en is nu gelijk aan de besteding welke is opgenomen in de 

rapportage van de ISD. 

• Voor indicator H4/08 is toegelicht dat bij de totale bestedingen geen rekening 

gehouden is met het uitkeringsplafond. 

• Indicator F9/03 is aangepast naar 114.403 (voorheen 92.614).  

 

Bijlage 3: Wet normering topinkomen (WNT) 

Voor de WNT hebben we een kolom verwijderd met de gegevens van de assistent-griffier 

en er is een kleine aanpassing van het toepasselijk bezoldigingsmaximum doorgevoerd 

voor de (voormalige) griffier. 

 



 

 

 

Bijlagen:  

1. Accountantsverslag Baker Tilly, 2021. 

2. Gewijzigde Programmarekening 2021. 

 

 


