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ZOETERMEER, 14 juli 2021 

Betreft: Controleverklaring bij de jaarstukken 2020 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad en het college, 

 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de in de bijlage opgenomen tekst van de 

controleverklaring (met w.g. ondertekening) wordt opgenomen in de bij de jaarstukken 

behorende jaarrekening 2020 van de gemeente Renkum. Deze jaarstukken dienen te worden 

uitgebracht overeenkomstig het aan ons voorgelegde definitieve concept (c.q. de laatste 

drukproef rekening houdend met de aangegeven wijzigingen) waarvan een gewaarmerkt 

exemplaar elektronisch naar u is toegezonden.  

 

De tekst van de controleverklaring is voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en 

de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u deze 

tekst van de controleverklaring zonder persoonlijke handtekening op te nemen in de openbaar 

te maken jaarstukken. Wij sluiten één exemplaar bij van de controleverklaring voorzien van 

een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw archief. 

 

Tevens bevestigen wij ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring 

zonder persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening 

ongewijzigd wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Openbaarmaking van de 

controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening. 

 

lndien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen 

dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding 

kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een 

afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de 

jaarstukken verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde 

jaarrekening”).  
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Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van het college 

van burgemeester en wethouders en te worden aangeboden aan de gemeenteraad. Deze 

jaarrekening dient te worden vastgesteld in een vergadering van de gemeenteraad en de 

vaststelling dient te worden genotuleerd. 

 

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van de gemeenteraad 

omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarstukken noodzakelijk maken, een 

dergelijke aanpassing nog voor de vergadering van de gemeenteraad moet worden gemaakt. 

Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. 

 

Controlebevindingen 

Gedurende onze controle hebben wij uitgebreid met de auditcommissie van de gemeenteraad 

gesproken over onze controlebevindingen. De belangrijkste signaleringen, bevindingen en 

conclusies zijn opgenomen in een separaat accountantsverslag. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Indien er, voor vaststelling van de jaarrekening, omstandigheden met belangrijke financiële 

gevolgen voor de gemeente (gebeurtenissen na balansdatum) blijken, dient de jaarrekening te 

worden aangepast. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.  

 

Kwaliteit IT-omgeving 

Op grond van artikel 2:393 lid 4 BW is de accountant verplicht om zijn bevindingen met 

betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking te rapporteren. Wij hebben in dit kader geen bevindingen.  

De verantwoordelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de 

geautomatiseerde gegevensverwerking ligt primair bij het college van uw gemeente. Het doel 

van de jaarrekeningcontrole is het vormen van een oordeel over de getrouwheid en 

rechtmatigheid van de jaarrekening. Het is niet de doelstelling van een jaarrekeningcontrole 

om zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde 

gegevensverwerking als geheel of delen daarvan.  

 

Wij zijn niet gevraagd een separaat onderzoek uit te voeren naar de betrouwbaarheid en 

continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of delen daarvan.  

Wij wijzen u erop dat, als wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht naar de 

betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of 

delen daarvan, wij wellicht aanvullende bevindingen zouden hebben geconstateerd en 

gerapporteerd die voor u van belang zijn. 

 

Fraude en corruptie 

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en 

onjuistheden berust bij het college. De raad ziet erop toe dat het college hiertoe adequate 

procedures volgt en actie onderneemt als daartoe aanleiding bestaat. Als uw accountant 

hebben wij de verantwoordelijkheid om risico’s van fraude te herkennen, voor zover deze 

risico’s kunnen leiden tot materiële fouten in de jaarrekening. 
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Zouden wij tijdens de controlewerkzaamheden een fraude hebben ontdekt, dan zouden wij 

deze aan u hebben gerapporteerd. Indien, in het geval van fraude van materieel belang ten 

aanzien van de financiële verantwoording, door u geen adequate maatregelen worden 

getroffen, zijn wij gehouden hiervan melding te maken bij de bevoegde autoriteiten. 

 

Tijdens onze controle van de jaarrekening 2020 zijn ons geen aanwijzingen van fraude 

gebleken. 

 

 

Hoogachtend, 

Astrium Overheidsaccountants B.V. 

 

 
 

 

 

 

 

Drs. D.J. Han RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant zonder persoonlijke handtekening 

ten behoeve van opname in de jaarstukken; 

- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien van de originele  

handtekening ten behoeve van uw archief; 

- Gewaarmerkte jaarrekening 2020; 

- Erratum bij de jaarrekening 2020; 

- Accountantsverslag.   


