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Onderwerp

Accountantsverslag over de jaarstukken 2017

Geacht raadslid/burgerlid,
Op 27 juni jl. heeft het afstemmingscomité de jaarstukken 2017 en het
accountantsverslag over de jaarstukken 2017 met de accountant besproken. In het
accountantsverslag staan elf kernboodschappen (blz. 4 en 5). Aan de hand van deze
kernboodschappen heeft het gesprek plaatsgevonden. De rekeningcommissie,
bestaande uit de raadsleden uit het afstemmingscomité, wil u hierover het volgende
meegeven.
De eerste en belangrijkste kernboodschap heeft betrekking op het type verklaring dat
de accountant afgeeft. Na twee jaarrekeningen waarover de accountant een verklaring
met beperkingen afgaf, zijn wij blij te kunnen constateren dat de accountant over zowel
het onderdeel getrouwheid als het onderdeel rechtmatigheid een goedkeurende
verklaring heeft afgegeven. De fouten en onzekerheden blijven daarbij ruim binnen de
goedkeuringstoleranties.
De accountant onderkent dat de goedkeurende verklaring voor een groot deel te
danken is aan een intensivering van de interne controle. Zo heeft de organisatie extra
inzet gepleegd door de prestatielevering van het PGB Beschermd Wonen deels zelf
vast te stellen. Daarnaast constateert de accountant dat de interne beheersing van de
gemeente Zwolle van een goed niveau is. Wij spreken onze waardering uit voor de inzet
die de ambtelijke organisatie op deze onderdelen heeft gepleegd.
De accountant vraagt in haar verslag aandacht voor de informatiewaarde/leesbaarheid
van de jaarstukken en voor het belang van continue verbetering van de IT-omgeving.
Daarbij wordt aangetekend dat op deze onderdelen al belangrijke stappen zijn gezet.
Wij zullen de ontwikkelingen op deze gebieden blijven volgen.
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Wij kijken terug op een goed gesprek met de accountant en zijn content met de
goedkeurende verklaring die zij heeft afgegeven. Wij adviseren u dan ook om in te
stemmen met de jaarrekening 2017. Desgewenst zijn wij graag bereid tijdens de info/debatronde van maandag 2 juli een korte toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,
De Rekeningcommissie,
Norman Finies
Jolien Elshof
Sonja Paauw
Jeffrey Satoor de Rootas
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