
 

 Kenmerk: 2021/891263 1/2 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststelling reactie college op het accountantsverslag 2021 

Nummer 2021/891263 

Portefeuillehouder Raadt, E. de 

Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 

Afdeling CC 

Auteur Kruiswijk R. 

Telefoonnummer 023-5114997 

Email rkruiswijk@haarlem.nl 

Kernboodschap  Het college stelt haar reactie op het accountantsverslag 2021 vast. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

De reactie van het college betrekken bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 

2021, als bijlage bij de controleverklaring van de externe accountant. 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 

Besluit College  

d.d. 24 mei 2022 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. Het college stemt in met de reactie op het accountantsverslag 2021 bij de 

jaarrekening 2021. 

2. De reactie op het accountantsverslag 2021 aan de raad aan te bieden. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

In opdracht van de raad heeft Deloitte de jaarrekening 2021 van de gemeente Haarlem 

gecontroleerd. De resultaten van dit onderzoek worden in het accountantsverslag 2021 aan de raad 

gepresenteerd. Het is gebruikelijk dat het college een reactie uitbrengt op het accountantsverslag. 

Deze reactie wordt bijgaand ter vaststelling aangeboden. 

 
2. Besluitpunten college 

Besluit:  
1. Het college stemt in met de reactie op het accountantsverslag 2021 bij Jaarverslag en 

Jaarrekening 2021. 
2. De reactie op het accountantsverslag 2021 aan de raad aan te bieden. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

De leden van de raad in staat te stellen deze reactie te betrekken bij hun advies respectievelijk bij de 

vaststelling van de jaarstukken. 

 

4. Argumenten 
Het college geeft een reactie op de kernboodschappen die vermeld zijn in het accountantsverslag. In 
deze reactie geeft het college aan of zij zich herkend in de geschetste kernboodschappen en op 
welke wijze zij hier in de toekomst mee om zal gaan.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het besluit heeft geen financiële consequenties. 

 

6. Uitvoering 

 9 juni 2022 behandeling Jaarverslag en Jaarrekening 2021 in commissies ontwikkeling en 
samenleving 

 16 juni 2022 behandeling Jaarverslag en Jaarrekening 2021 in commissies beheer en bestuur 

 23 juni 2022 raadsbehandeling Jaarverslag en Jaarrekening 2021 

 15 juli 2022 uiterste datum aanlevering Jaarverslag en Jaarrekening 2021 en verklaring 
accountant aan provincie 

 

7. Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn toegevoegd: 

 

Bijlage 1. De reactie van het college op het accountantsverslag 2021 

Bijlage 2. Het accountantsverslag Deloitte 2021 

 

 

 

 


