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ONDERWERP

Planning jaarrekening 2017 Gemeente Vlissingen

Geachte heer/mevrouw,

Met deze raadsinformatiebrief wil het college u informeren over de planning van de 
jaarrekening 2017. 

De jaarrekening 2017 moet uiterlijk 15 juli 2018 bij het CBS en de Provincie Zeeland 
worden ingediend. 

De jaarstukken 2017 zijn intern nagenoeg afgerond.
De accountant is op 14 mei 2018 met de controle van de jaarstukken gestart. De 
verwachting is dat de accountant de controle afrond in juni 2018. Daarna verstrekt 
de accountant het accountantsrapport en de controleverklaring aan de 
gemeenteraad. 
De accountant heeft hierbij wel als voorwaarde gesteld dat de controleverklaring 
2017 van de GGD en het CZW bureau binnen moeten zijn voordat dat er een 
verklaring bij de jaarrekening van de gemeente kan worden afgegeven.

Met de invoering van het Sociaal Domein zijn diverse taken aan het CZW-bureau en 
de GGD uitbesteed. De financiële omvang van deze taken heeft een grote materiële 
omvang in de jaarrekening van de Gemeente Vlissingen. Om deze reden verstrekt 
onze accountant pas een controleverklaring en accountantsrapport na ontvangst van 
de jaarrekening en controleverklaring van het CZW-bureau en de GGD. Na 
ontvangst van deze documenten voert onze accountant hier een dossier review op. 
Dit zijn zij wettelijk verplicht.



Blad 2 behorend bij 826414 / 1012159

De interne planning voor de besluitvorming is als volgt:

21-06-2018 Adviesraad
05-07-2018 Besluitenraad
09-07-2018 Documenten aan CBS en Provincie verstrekken
15-07-2018 Deadline aanleveren documenten CBS en Provincie

Doordat de accountant de controle nog niet heeft afgerond kan de reguliere 
procedure, waarbij het college de jaarrekening 2 weken voor de adviesraad vaststelt, 
niet gehaald worden. 

Op dit moment zijn de jaarrekening van het CZW-bureau en GGD nog niet afgerond.
Zowel met CZW en GGD vindt regelmatig overleg plaats over voortgang van de 
jaarrekening.

Na ontvangst van de jaarrekening en controleverklaring van CZW en GGD zal onze 
accountant starten met de review bij de CZW en GGD. Na afronding van de review 
wordt de controle van de Vlissingse jaarrekening definitief afgerond en wordt de 
controleverklaring en het accountantsrapport verstrekt. 

Op basis van bovenstaande situatie kan het college de definitieve jaarrekening 2017 
met accountantsverklaring niet twee weken voor de adviesraad van 21 juni 2018 aan 
u verstrekken. 

Het College stelt op 12 juni 2018 de concept jaarrekening vast, daarna wordt de 
concept jaarrekening aan de raad verstrekt. 
Dit is dan onder voorbehoud van aanpassingen naar aanleiding van de 
dossierreview bij de CZW en GGD en definitieve afronding van de controle op de 
jaarrekening. Op dit moment is niet bekend wanneer de accountant de 
controleverklaring en het accountantsrapport zal verstrekken. 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




