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VERZONDEN I6JUNI2O2O
Geachte leden van de gemeenteraad Waalre,

In mei 2020 heeft u de Jaarstukken 2019 toegezonden gekregen, met daarbij de

kanttekening dat de accountantscontrole op dat moment nog werd uitgevoerd en
mogelijk tot aanpassing van het boekwerk zou kunnen leiden. In de Auditcommissie
van 4 juni 2020 is aan u medegedeeld dat u een de definitieve versie van de
Jaarstukken 2019 toegestuurd zou krijgen, zodra de accountantsverklaring van
gemeente Veldhoven voor Werk & Inkomen binnen zou zijn.
Hierbij ontvangt u het definitieve boekwerk 'Jaarstukken 2019 gemeente WaaÍre,,
inclusief goedkeurende accountantsverklaring. In dit boekwerk zijn wijzigingen
doorgevoerd naar aanleiding van de accountantscontrole. De grootste wijziging
betreft het doorvoeren van een correctie op de winstneming grondexploitaties van
2018 (voor een totaalbedrag van € 273.414).In de Jaarstukken 2018 is teveel winst
genomen op een aantal grondexploitaties. Dit is ook gemeld door de accountant in
de accountantsverklaring van 2018. Deze teveel genomen winst moet verplicht in
2019 worden teruggedraaid en daarvoor is nu een correctie doorgevoerd in het
boekwerk. Daarnaast zijn er nog een aantal presentatie wijzigingen doorgevoerd ten
opzichte van de oorspronkelijke versie. We willen u graag aangeven op welke
pagina's het boekwerk gewijzigd is ten opzichte van de eerdere versie, zodat u zich
een beeld kunt vormen.
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