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Geachte heer, mevrouw,
Op basis van het overleg met Deloitte accountants zijn er drie wijzigingen aangebracht in de
jaarstukken 201 1, zoals u die heeft ontvangen. Deze aanpassingen waren noodzakelijk voor
het afgeven van de goedkeurende accountantsverklaring door Deloitte. Via deze brief
brengen wij u op de hoogte van de aanpassingen.
Paragraaf weerstandsvermogen
In de paragraaf weerstandsvermogen staat een kopje risico's (pagina 148 van de
jaarstukken). De zin 'De gemeente voert tegenwoordig regelmatig rechtszaken, waar dit
vroeger een uitzondering was.' Deze zin wordt verplaatst naar onder in dezelfde tekst net
voor de laatste zin. Na de zin 'In de loop der jaren is het aantal schadeclaims aanzienlijk
toegenomen.' beginnen wij een nieuwe alinea.
De complete aangepaste tekst luidt dan als volgt:
Risico 's
Het college onderkent de noodzaak van risicomanagement als instrument om risico's
beheersbaar temaken en, waar mogelijk, te reduceren. We hanteren 'juridisch control' als
overkoepelend begrip voor alle maatregelen die we kunnen nemen om juridische risico's en
de daarmee samenhangende (financiële) schade te voorkomen of te beperken.
Van de gemeente wordt verwacht dat zij nauwgezet de staat van haar eigendommen zoals
wegen, bomen en riool vastlegt en de kwaliteit op een bepaald niveau houdt. In de loop der
jaren is het aantal schadeclaims aanzienlijk toegenomen.
De gemeente voert tegenwoordig regelmatig rechtszaken, waar dit vroeger een uitzondering
was. De gemeente brengt jaarlijks een 'geschilleninventarisatie' uit waarin we aangeven
welke geschillen er bij onze advocaten in behandeling zijn en welke risico's de gemeente-in-die zaken loopt. Deze geschillen monden niet noodzakelijkerwijs uit in rechtszaken.
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Toelichting gronden in exploitatie
Aan de toelichting op de balans onder kopje Gronden in exploitatie, excl. Voorziening
(pagina 200) is de volgende zin toegevoegd: 'Na balansdatum is sprake van een juridische
procedure rondom een grondtransactie.'
Gebeudenissen na balansdatum
De zelfde zin als bij toelichting gronden in exploitatie is ook opgenomen bij de
gebeurtenissen na balansdatum. Dit kopje hebben wij opgenomen na de niet in de balans tot
uitdrukking komende verplichtingen en aanspraken (pagina 214).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente HaarIernaermeer,
de secretaris,

