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Betreft

Reactie op het uitstelverzoek voor de aanlevering van de
jaarstukken

Geacht College van B&W,

U heeft op 8 mei een uitstelverzoek verzonden, zoals weergegeven in artikel 17b
lid 2 van de FInanciele Verhoudingswet.
Aanleiding

In november 2018 heeft de gemeente Zevenaar een Europese
aanbestedingsprocedure afgerond, voor de aanbesteding van de
accountantsdiensten voor de heringedeelde gemeente vanaf het boekjaar 2018.
Voor de aanbesteding hebben zich in eerste instantie geen partijen ingeschreven.
Vervolgens heeft u contact gezocht met meerdere accountantskantoren, met het
verzoek of zij de controle over het boekjaar 2018 alsnog uit zouden kunnen
voeren. Begin januari 2019 heeft u een partlj bereid gevonden, om de
werkzaamheden uit te voeren. Deze partlj had echter als voorwaarde dat de
controle over het boekjaar 2018 in juni 2019 zou starten.

De latere start van de controle is een eenmalige uitzondering en is als zodanig
vastgelegd in het meerjarig contract met de accountant. Als gevolg van deze
omstandlgheid, geeft u aan niet In staat te zijn om uiterlljk 15 juli 2019 de
Jaarstukken 2018 plausibel aan te leveren. U geeft tevens aan zich maximaal in
te zullen spannen om de jaarstukken, in de raad van September vast te laten
stellen.

Besluit

Het honoreren van een beroep op artikel 17b lid 2 van de FInanciele

Verhoudingswet, is afhankelijk van de vraag of er sprake is van overmacht. Er is
sprake van overmacht indien oorzaken of situaties niet ontstaan zijn door de
schuld van de gemeente en deze evenmin toegerekend kunnen worden aan de
gemeente. Bij toerekenen kan het gaan om een handelen of nalaten, waardoor er
een verhoogd risico ontstaat op het intreden van de oorzaken of situaties, die in
de weg staan aan een tijdige verantwoording.
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Door het niet-inschrijven van accountantskantoren op uw aanbesteding kon uw
organisatie niet tijdig starten met de controle van de jaarrekening 2018. U heeft
voldoende aangetoond dat u inspanningen verricht heeft om een controlerend
accountant te kunnen vinden. De ingezette inspanning hebben inmiddels geleid
tot het vinden van een controlerend accountant, die in juni zai beginnen. Gezien
de herindeling, de krappe accountantsmarkt en de door u reeds ingezette acties

kunnen wij u uitstei verienen voor de aanievering van de jaarstukken tot uiterlijk
30 September 2019.

Voor het vervoig moeten twee aspecten onderscheiden worden:

1.
2.

het opschorten van de bevoorschotting uit het Gemeentefonds;
het terugvorderen van de specifieke uitkeringen.

Ad 1) Er zaI geen opschorting van de bevoorschotting uit het Gemeentefonds
plaatsvinden, tot na 30 September 2019. Dit heeft tot gevoig dat er geen
maatregelen worden toegepast, indien u uiterlijk 30 September alle jaarstukken
en bijbehorende bescheiden piausibel heeft aangeleverd bij het CBS.
Ad 2) Om terugvordering van specifieke uitkeringen te voorkomen is het van
belang dat u voor 15 augustus 2019, een brief stuurt van de accountant naar het

CBS, met daarin opgenomen de controlebevindingen voor de specifieke
uitkeringen.

Ik ga er hierbij vanuit dat deze situatie eenmalig is en zich voigend jaar niet zai
herhalen.

Ik hoop u hiermee voidoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Mevr. A. Kroeskamp
Wnd. Directeur Bestuur en Financien
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