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1. Inleiding
De Rekenkamercommissie heeft de taak om de Raad te adviseren over de vaststelling van de 
jaarrekening en het jaarverslag. Dit rapport gaat over de jaarstukken over 2015. Het gaat in de 
eerste plaats om de vraag of de jaarrekening een getrouw en rechtmatig beeld geeft van de 
financiële gang van zaken in 2015. Daarbij speelt het oordeel van de accountant een 
belangrijke rol. De Rekenkamercommissie voert echter ook in het kader van de afsluiting van 
het boekjaar zelfstandig onderzoek uit naar de financiële positie van de gemeente, de 
bedrijfsvoering evenals de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid.

2. Voorstel aan de raad
De Rekenkamercommissie adviseert de Raad

• om conform het verwachte advies van de accountant de jaarrekening en jaarverslag 
als afsluiting van het boekjaar 2015 vast te stellen.

• de aanbevelingen van de RKC te bespreken en de overgenomen aanbevelingen als 
opdracht bij het college neer tegen leggen;

3. Beoogd resultaat
De Raad te ondersteunen in zijn besluitvorming over Jaarrekening 2015

4. Argumenten
In het beoordelen van de jaarstukken wordt de raad ondersteund door de accountant en door 
de rekenkamercommissie. De raad stelt de accountant aan en specificeert jaarlijks de opdracht 
tot onderzoek naar rechtmatigheid en getrouwheid van de jaarrekening.

De rekenkamercommissie beoordeelt complementair aan de accountantscontrole de 
doelmatigheid en doeltreffend van het door het college gevoerde beleid. De 
rekenkamercommissie richt zich hierbij vooral — maar niet uitsluitend — op de beleidsmatige 
verantwoordingsinformatie in het jaarverslag.

5. Kanttekeningen
De RKC kon dit jaar niet beschikken over de definitieve jaarstukken en het 
accountantsverslag.

6. Uitvoering
Over de opvolging van de aanbevelingen die de raad van de RKC ovemeemt wordt door het 
college verslag gedaan in de Bestuursrapportages.



7. Bijlagen
1. Eindrapport De vaart erin!, Verslag van het RKC-onderzoek naar de 

jaarstukken 2015 van de gemeen Haarlem.
2. Bijlage Jaarstukken 2015 RKC vragen met antwoorden

Namens de Rekenkamercommissie,

Frans Smit 
Voorzitter
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:
• om conform het advies van de accountant de jaarrekening en jaarverslag als afsluiting 

van het boekjaar 2015 vast te stellen.
• de aanbevelingen van de RKC te bespreken en de overgenomen aanbevelingen bij het 

college neer tegen leggen;
• een besluit over de afwikkeling van de aanbevelingen uit eerdere jaren aan te houden. 

Gedaan in de vergadering van ... f. & JUUn&ÉII) ingevuld door de griffie)

3


