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KASVERKLARING
lnleiding
Vers[ag van de kascontrolecomrnÍssÍe van
dienstjaar 2AZA.

de admÍnistratíe Stedennetwerk C4O over

het

Controle op datum 29 maart 202] door Harry de Jong (Cemeente Couda) en lsrnail KoqyiEit
(Cemeente Alphen aan den Rijn),
Door de coronavirus en de rnaatregelen is de controle online verricht en vervolgens tijdens een
zoom sessie besproken"
De administratie van het Stedennetwerk G40

wordt bijgehouden door Cemeente Lelystad.

De gemeente Lelystad voert de financièle administratie en stelt de begroting en jaarrekening van

Stedennetwerk G40 op. Er is kennis Eenoíilen van het l'luishoudelijk reglement G40
Stedennetwerk (waarin opgenomen het financleel reglement). Alle boekingen van het
stedennetwerk G40 worden verantwoord op een apart project binnen de administratie van de
gemeente Lelystad,
Bevindi

n

gen Kascontrolecorn missie

Bij een eerdere besluitvorming over de begroting 2019 was er in het AB bestoten om in 2019
eenmalig een bedrag van € 25.000 uit de reserve te halen.
De reserve positie zou terug worden gebracht naar € 100.000 wat als normbedrag was
geadviseerd en besloten. Dat is tot op heden niet gebeurd. De penningn'Ieester van de C40
heeft aangegeven in het memo bij de jaarrekening 2020 expliciet aan te geven dat de
reservepositie per 31*12. 2021 sowieso naar € 100.000 zal zijn teruggebracht
Jaarrekeníngresultaat 2020 wordt gerestitueerd aan alle C40 steden. Vanuit de
kascontrolecommissie is aangegeven dat de verrekening van het voordelig resultaat 2020 met
de deelnernende gerneenten plaatsvindt op dezelfde basis (inwoneraantallen) als waar de
contributienota's 2020 op zijn gebaseerd. Dit houdt derhalve een correctie van de jaarrekening
202O in.

Restitutie zal worden verrekend met de contributie voor het jaar 2O?1.
Bevindingen controle van de facturen

Door de coronavirus en de maatregelen heeft de controle dit jaar niet plaatsgevonden in het
stadhuis van Lelystad maar online.
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De leden van de kascommissie hebhen steekpreefsgewijs een a*ntal uitEaande facturen
opgevraagd en geeontroleerd op juistheid en rechtftratigheid.

I

Bij alle facturen was een fiat van desbetreffemde br.rdgetbeheerder van het Stedenrreïwerk
fi40 bijgevoegd.
De faqturen zijn binnen dertiE dagen hetaald.
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De facturen van de Corlcern/C40 z§rr onderdeel van het factuurproces van de gerneente

Lelystad. l-lierin zÍjn ook controles opgenomen, zo worden de facturen digitaal door
mevro{Jw Coppens gecodeerd en door de verantwoordelijke DB lid geacc*rdeerd. Voorts
zijn de mail{es van goedkeuring van de budgetbeheerder bij de factuur opgeslagen.
Op alle gecontroleerde facturen staat er een juiste adressering van het G40
stedennetwerk.
Restitutie van het boe§aar 2019 is verwerkt.

Verklaring
Ondergetekenden verklaren aite stukken en bescheiden behorende bij de rekening uan baten en
Iasten over 2020, evenals de bafans per 31 december 2020 van het Stedennetwerk C40 te hebben

gecontroleerd. Met in acht neming van hoven genoenrde oprnerkingen verzoeken wij de
vergadering om de g€rneente Lelystad decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid
en de verantwoording voor het boekjaar 2AZA.
Verder is door de heren de.!ong en Kogyigit aangegeven dat ze voorvolEend jaar niet beschikbaar
zijn voor de contnole rryerkzaamheden. Er zal een oyerdracht plaatsvinden aan de niguwe

ccntroletirs.

De kascnrnnnissieleden:

Gpuda, 26 april 2021 F{. de.long

Alphen aan den Rijn, 28 apnil 202I

