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De jaarstukken 2016 zijn naar wij weten op dit moment nog niet vastgesteld door het 
college. Wel zijn de jaarstukken voor controle ter beschikking gesteld aan de leden van de 
rekeningcommissie.  Omdat recent een lid van de rekeningcommissie in de commissie 
leefomgeving van 4 april 2017  gerefereerd heeft aan de jaarstukken van 2016 in een 
discussie over het gevoerde beleid, vragen wij ons af of niet alle leden van de raad de 
stukken ter informatie kunnen krijgen op het moment dat deze stukken worden gedeeld 
met de rekeningcommissie. Daardoor krijgen alle raadsleden ook meer tijd om zich voor 
te bereiden op de betreffende beleidsstukken. Daarom hebben wij enkele vragen.

-Is het college bereid om de jaarstukken met de raad te delen (zo nodig onder 
geheimhouding) op hetzelfde moment dat de rekeningcommissie deze ter beoordeling 
voorgelegd krijgt?

De rekeningcommissie ontvangt voor de uitoefening van zijn taak (onderzoek naar de 
getrouwheid en de rechtmatigheid van de door het gemeentebestuur opgestelde 
jaarrekeningen) een conceptversie van ‘deel II de jaarrekening’ (het financiële deel) van 
de Jaarstukken. Op basis van deze stukken kan zij haar controlewerkzaamheden 
gelijktijdig uitvoeren met de controlewerkzaamheden die de accountant uitvoert. Dit 
maakt het mogelijk om de jaarstukken aan te bieden voor behandeling in de meiraad. 
Op dat moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de teksten in de jaarstukken. Voor 
de accountant en de rekeningcommissie is dit minder relevant aangezien voor hen de 
focus  ligt op de financiële verantwoording. 
Aangezien op dat moment nog het proces loopt van afstemming met en vaststelling door 
het college, vinden wij het niet wenselijk om deze conceptstukken breed te verspreiden.  
Dit doorkruist immers de verantwoordelijkheid die het college heeft in dit deel van het 
traject.



-Rust er geheimhouding op de jaarstukken tot het moment dat deze zijn vastgesteld door 
het college?

Geheimhouding is wellicht niet de juiste woordkeuze. Het college biedt de 
rekeningcommissie een concept stuk aan dat, vanzelfsprekend, op weloverwogen wijze is 
opgesteld. Desondanks kunnen er in deze fase nog wijzigingen worden doorgevoerd in 
het stuk. Dit maakt dat het lastig is wanneer in deze fase het conceptstuk al breed wordt 
gedeeld. Het college biedt het stuk in concept aan om de rekeningcommissie ruim de tijd 
te geven haar onderzoek te doen. Het alternatief zou zijn om te wachten totdat het college  
de jaarstukken heeft vastgesteld hetgeen betekent dat de rekeningcommissie slechts 
enkele dagen heeft voor haar onderzoek of dat de behandeling van de jaarstukken pas in 
de juniraad kan plaatsvinden.

-Heeft het college de jaarstukken 2016 vastgesteld?

Het college stelt de Jaarstukken 2016 vast op het moment dat zeker is dat deze geen 
aanpassing meer behoeven. Dat is op het moment dat alle door het college aangedragen 
wijzigingen juist zijn verwerkt in de stukken en de accountant geen wijzigingen in het 
stuk meer verlangt. Het college heeft de Jaarstukken 2016 op 9 mei vastgesteld.
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