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Raadsinformatiebrief inzake de planning van de jaarrekening 2018
Geachte heer/mevrouw,
Met deze raadsinformatiebrief wil het college u informeren over de planning van de
jaarrekening 2018.
De jaarrekening 2018 moet uiterlijk 15 juli 2019 bij het CBS en de Provincie Zeeland
worden ingediend.
De jaarstukken 2018 zijn intern afgerond en in concept gereed. Dit met uitzondering van de
gegevens uit de jaarrekeningen van verbonden partijen welke nog niet gereed zijn. Indien
deze gegevens tijdig worden verstrekt zullen zij worden meegenomen in de definitieve
jaarrekening van de gemeente.
In de concept-jaarstukken is er vanuit gegaan dat de beheerders van het gemeentefonds
een beschikking gaat afgeven die in de lijn ligt met het advies uit het rapport van de artikel
12 inspecteur.
De concept-jaarstukken zijn gereed onder voorbehoud van eventuele aanpassingen als
gevolg van de accountantscontrole.
De accountant is begin mei 2019 met de controle van de jaarstukken gestart. De
verwachting is dat de accountant de controle afrond in juni 2019. Daarna verstrekt de
accountant het accountantsrapport en de controleverklaring aan de gemeenteraad.
De accountant heeft hierbij wel als voorwaarde gesteld dat de controleverklaring 2018 van
de GGD, de beschikking over 2017-2018 van de beheerders van het gemeentefonds in het
kader van het art 12 traject en de second opinion inzake de grondexploitaties binnen moeten
zijn voordat dat er een verklaring bij de jaarrekening van de gemeente kan worden
afgegeven.
De verwachting is dat de jaarrekening van de GGD begin juni 2019 definitief wordt gemaakt
en dat de beschikking van de beheerder van het gemeentefonds begin dan wel medio juni
2019 wordt verstrekt.
De second opinion wordt medio mei 2019 verwacht.
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De planning voor de besluitvorming is als volgt:
06-06-2019 Commissie Ruimte
27-06-2019 Besluitenraad
15-07-2019 Deadline aanleveren documenten CBS en Provincie
Doordat de accountant de controle nog niet heeft afgerond, is het niet onmogelijk dat op 6
juni 2019 de concept-jaarstukken in de raad worden besproken onder voorbehoud van de
accountantscontrole.
Dit betekent waarschijnlijk dat het college niet aan de wettelijke vereiste kan voldoen om de
complete jaarrekening inclusief controleverklaring 2 weken voor de besluitraad ter inzage te
leggen. Dit is voorgaande jaren eveneens het geval geweest. Indien de raad alsnog besluit
over de definitieve jaarrekening heeft dit verder geen consequenties.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet

drs. A.R.B. van den Tillaar
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