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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/19/038279 

Documentnummer: 192466 

Datum: vrijdag 5 juni 2020 

Onderwerp: Behandeling van de jaarrekening Wassenaar 2019 

Bijlage(n): Geen  

Geachte Raad, 

Tijdens de commissievergadering van B&M op 27 mei is de jaarrekening aan de orde geweest. De 
wethouder van financiën heeft hier mondeling een toelichting gegeven op het proces van de 

jaarrekening. Voor de volledigheid informeren we u hierbij ook schriftelijk.  

In de laatste fase van de behandeling van de jaarrekening Wassenaar 2019 is gebleken dat de 
accountantscontrole niet tijdig afgerond kan worden om het accountantsrapport tijdig beschikbaar 
te stellen aan de raad bij de geplande behandeling van de jaarrekening Wassenaar 2019 in juni. 

In juli staan er weer een aantal andere P&C documenten (VJN en kadernota) op de raadsagenda. 
Om te voorkomen dat de behandeling van de jaarrekening Wassenaar 2019 onvoldoende aandacht 
krijgt, adviseert het college: 

• om de jaarrekening Wassenaar 2019 volgens planning op de raadsvergadering van 8 juni 
inhoudelijk te behandelen zonder accountantsrapport zonder besluitvorming en  

• om vervolgens in juli het formele besluit over de jaarrekening te nemen. Dat besluit is dan 
overeenkomstig de opmerkingen van de accountant aangepast.  
 

De accountant heeft haar controle toegelicht in de commissie P&C en aangekondigd dat zij 
voornemens was een verklaring met beperking voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid af te 

geven. Op dinsdag 2 juni heeft de accountant echter medegedeeld dat de verklaring van 
getrouwheid goedkeurend wordt en alleen de verklaring van rechtmatigheid er een met 
beperkingen zal worden. 

Voorbehoud is dat de laatste controle (review) op de verantwoording van het Servicebureau 

jeugdhulp Haaglanden positief afgerond wordt. BakerTilly verwacht echter geen bevindingen meer 
en geeft aan dat het formele accountantsrapport over twee weken beschikbaar komt. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


