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Vervolg informatie proces behandeling jaarverslag 2015

Geachte raad.

Het college wil u met deze brief informeren over het voorliggende traject van de 
behandeling van het Jaarverslag 2015. Als gevolg van de administratieve 
afwikkeling van de decentralisaties Sociaal Domein kent het jaarrekening proces 
een langere doorlooptijd dan gebruikelijk. Met de informatienota “Actuele 
ontwikkeling Jaarverslag en controle 2015” (BBV nr: 2016/58773) en de 
bespreking in de commissie Bestuur van 11 februari heeft het college u 
meegenomen in de op dat moment actuele ontwikkeling.

Haarlem heeft gekozen voor een toekomstbestendige oplossing. Dit betekent dat er 
een afwijkend jaarrekeningtraject wordt gevolgd omdat extra tijd nodig is om 
administraties in te richten en te wachten op verantwoordingen van zorgaanbieders. 
Dit betekent ook dat er mogelijk geen goedkeurend oordeel bij de gemeentelijke 
jaarrekening 2015 wordt afgegeven.

Medio mei heeft nadere afstemming met de accountant plaatsgevonden. In 
hoofdlijnen is de planning gelijk gebleven, maar zijn er aanvullende afspraken 
gemaakt over met name het accountantsverslag dat bij het jaarverslag hoort. De 
volgende afspraken zijn door de accountant bevestigd:

a) De j aarrekening en het jaarverslag worden 21 juni vastgesteld door het 
college.

b) Na vaststelling in het college wordt de jaarrekening niet meer aangepast als 
gevolg van het rapport van de accountant.

c) Het rapport van de accountant exclusief het sociaal domein wordt 
geagendeerd voor de college van 21 juni.

d) Het rapport van de accountant inclusief het sociaal domein en de 
accountantsverklaring wordt geagendeerd voor het college van 28 juni.
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e) Het rapport van de accountant inclusief het sociaal domein en de 
accountantsverklaring wordt 29 juni verspreid, dat is 1 week voor de 
behandeling van het jaarverslag in de commissies.

f) De reactie van het college op het accountantsrapport wordt 5 juli door het 
college vastgesteld en 6 juli verspreid, dat is 1 dag voor de behandeling van 
het jaarverslag in de commissies.

g) Er geldt een hardheidsclausule voor alle aanvullende afspraken: een 
gebeurtenis met majeure betekenis kan reden zijn voor accountant of 
gemeente om af te wijken van de planning als opgenomen in de 
aanvullende afspraken.

Met vriendelijke groet.

J.van Spijk


