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Kennis te nemen van 
De reactie van het college van burgemeester en wethouders op de goedkeurende 
controleverklaring en het accountantsverslag 2021 van onze accountant Baker Tilly. 
 
Context  
Jaarlijks voert onze accountant (Baker Tilly) in opdracht van uw raad de controle van de 
jaarrekening uit. De accountant legt rechtstreeks verantwoording af aan uw raad over de 
bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2021. Het college neemt 
via het accountantsverslag 2021 kennis van de bevindingen van de accountant. 
 
In het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2021 is aan uw raad toegelicht dat de accountant, 
op het moment van opstellen van het raadsvoorstel, nog bezig was met de laatste 
controles. In deze raadsmededeling wordt u geïnformeerd over de afrondende 
werkzaamheden van de accountant. 
 
Kernboodschap 
Afgelopen periode hebben er door Baker Tilly de laatste controles plaatsgevonden. 
Ondanks dit langere controletraject heeft dit geresulteerd in een goedkeurende 
controleverklaring. De laatste controles hebben niet geresulteerd in wijzigingen in de bij 
uw raad aangeleverde versie. De langere doorlooptijd had vooral te maken met de langer 
durende aanbesteding en de hoeveelheid extra SiSa-regelingen. Daardoor is het niet 
gelukt om het accountantsverslag eerder gereed te krijgen. Ondanks de langere 
doorlooptijd zijn wij in staat om voor de besluitvormende raad van 7 juli 2022 de 
jaarstukken (gewaarmerkte versie), goedkeurende controleverklaring en het verslag van 
bevindingen van de accountant bij u aan te leveren.  
 
Het college is verheugd met de mededeling van de accountant dat zij een goedkeurende 
controleverklaring hebben verstrekt. Het college ziet daarmee bevestigd dat de 
inspanningen van de afgelopen periode effect hebben. Het college herkent het belang om 
verder te verbeteren. In opmaat naar de rechtmatigheidsverantwoording per verslagjaar 
2023 zijn er inmiddels alweer diverse stappen gezet om de basis verder op orde te krijgen. 
Hierbij wordt de gehele organisatie betrokken, om zo een breed draagvlak te creëren. Het 
verbeteren van de interne beheersing vergt naast discipline van de verschillende teams, 
ook tijd en capaciteit. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de jaarstukken 2021 door uw raad op 7 juli, worden de jaarstukken, 
controleverklaring en verslag van bevindingen van de accountant met het 
vaststellingsbesluit namens het college ambtelijk naar de Provincie Gelderland gestuurd. 
Wettelijk is bepaald dat de gemeente dit vóór 15 juli doet. 
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Bijlagen 
1. Accountantsverslag 2021 (Baker Tilly). 
2. Goedkeurende controleverklaring (Baker Tilly). 


