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KENNIS TE NEMEN VAN
De door de accountant uitgebrachte boardletter tussentijdse controle 2014 en deze via de
rekeningcommissie doorleiden naar de raad.
INLEIDING
In het kader van de jaarlijkse accountantscontrole heeft onze accountant de managementletter 2014
uitgebracht aan de directie. In de bijbehorende boardletter brengt de accountant de bestuurlijk
relevante punten onder de aandacht van uw college. Het college leidt de boardletter via de
rekeningcommissie door naar de raad. In bijlage 1 treft u de boardletter 2014 aan.

KERNBOODSCHAP
Door ontwikkelingen in het accountantsberoep heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) zijn controle-aanpak in 2014 aangescherpt. Dit heeft voor de organisatie
aanvullende controle werkzaamheden met zich meegebracht ten behoeve van de
jaarrekeningcontrole 2014. In de boardletter 2014 heeft de accountant dit nader toegelicht.
Ook geeft de accountant in de boardletter 2014 aan dat hij aandacht heeft besteed aan een aantal
overkoepelende elementen die van belang zijn voor een adequate toekomstige bedrijfsvoering.
Samenvattend constateert de accountant dat de organisatie de belangrijkste onderwerpen vanuit de
bedrijfsvoering op de agenda heeft staan, hieraan voldoende aandacht besteedt en daarbij alert
inspeelt op de externe en interne ontwikkelingen.

VERVOLG
De bevindingen van de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole zijn inmiddels opgepakt
bij de voorbereiding van de jaarrekening controle 2014.
De bevindingen in het kader van de algemene bedrijfsvoering nemen we op in het controlwerkplan
2015. Hiermee wordt de voortgang/ realisatie geborgd gedurende het jaar.
De voortgang van het controlwerkplan wordt tenminste tweemaal per jaar geagendeerd voor het
directieoverleg
COMMUNICATIE
De boardletter agenderen voor de rekeningcommissie van 20 mei 2015.
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Gemeente Raalte Boardletter, tussentijdse controle 2014.

