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Kernboodschap  Op 27 juni 2019 zijn in de raad de jaarstukken 2018 met het bijbehorende 

accountantsverslag en de bevindingen en aanbevelingen van de 

raadsleden/rapporteurs onderzoek Duisenberg-light behandeld.  

De raad heeft het college gevraagd om voor 1 november 2019 te rapporteren over 

de opvolging en status van de aangenomen aanbevelingen. 

Het college stelt haar reactie op de status van de opvolging van deze 

aanbevelingen vast. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter bespreking naar de auditcommissie. 

Op 15 oktober 2019 bespreekt de portefeuillehouder financiën de collegereactie 

met de auditcommissie.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Raadsstuk bij accountantsverslag gemeente Haarlem 2018 – overnemen 

aanbevelingen en opmerkingen (2019/472735) zoals vastgesteld in de 

raadsvergadering 27 juni 2019. 

Raadsstuk bij onderzoeken methode Duisenberg-light jaarstukken gemeente 

Haarlem 2018 (2019/500692) zoals vastgesteld in raadsvergadering 27 juni 2019. 

 

Besluit College  

d.d. 1 oktober 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. In te stemmen met de reactie op de status van de aanbevelingen van de 

accountant en de rapporteurs Duisenberg-light bij de jaarstukken 2018. 

2. De reactie aan de auditcommissie aan te bieden. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/27-juni/19:30/2-Raadsstuk-bij-accountantsverslag-gemeente-Haarlem-2018-overnemen-aanbevelingen-accountant.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/27-juni/19:30/3-Raadsstuk-onderzoek-jaarverslag-Duisenberg-methode-aanbevelingen.pdf


 

 Kenmerk: 2019/786656 2/2 

 

1. Inleiding  
Op 27 juni 2019 zijn in de raad de jaarstukken 2018 met het bijbehorende accountantsverslag en de 

bevindingen en aanbevelingen van de raadsleden/rapporteurs onderzoek Duisenberg-light 

behandeld. De raad heeft het college gevraagd om voor 1 november 2019 te rapporteren over de 

opvolging en status van de aangenomen aanbevelingen. In deze rapportage geeft het college per 

onderdeel aan welke acties in 2019 tot nu toe zijn uitgevoerd en welke acties of oplossingsrichtingen 

voor de toekomst gepland zijn.  

In deze statusrapportage is deels sprake van een overlap met de collegereactie die bij de jaarstukken 

was toegevoegd, omdat deze eerste reactie niet was meegenomen in het raadstuk naar aanleiding 

van het onderzoek Duisenberg-light en het rapport van de accountant. Bij de jaarstukken 2018 was 

door het college een reactie opgesteld met daarin de status van de reeds lopende 

oplossingstrajecten en de geplande acties (2019/436157).  

2. Besluitpunten college 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de reactie op de status van de aanbevelingen van de accountant en de 

rapporteurs Duisenberg-light bij de jaarstukken 2018. 

2. De reactie aan de auditcommissie aan te bieden. 

 

3. Beoogd resultaat 

De leden van de auditcommissie in staat te stellen kennis te nemen van de status van opvolging van 

de aanbevelingen die door de accountant en de rapporteurs Duisenberg-light zijn gedaan bij de 

jaarstukken 2018. 

 

4. Argumenten 
Bij de behandeling van de jaarstukken 2018 in de raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft de raad 

het college gevraagd om voor 1 november 2019 te rapporteren over de opvolging en status van de 

aangenomen aanbevelingen. Door indiening van bijgevoegde rapportage voldoet het college aan het 

verzoek van de raad.  

5. Risico’s en kanttekeningen 
Niet van toepassing. 

6. Uitvoering 
15 oktober 2019 – bespreking van de rapportage door de portefeuillehouder financiën met de 

auditcommissie.  

7. Bijlage 
Bijlage 1: Collegereactie status opvolging aanbevelingen jaarstukken 2018. 


