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Geachte mevrouw Setz, 

In antwoord op de van u ontvangen vragen met betrekking tot de Jaarstukken 201 1 
berichten wij u als volgt. 

1. U schrijft " Op dit moment beschikt de Auditcommissie vooralsnog niet over de 
accountantsverklaring, noch over het rapporf van bevindingen dat de accounfanf naar 
aanleiding van zijn controle uitbrengt." Waarom beschikt u nog niet over de 
accountantsverklaring? 

De accountant heeR aan de Auditcommissie laten weten dat hij nog aanvullende 
werkzaamheden moet verrichten om tot het uitbrengen van zijn verklaring en het 
bijbehorende rapport van bevindingen bij de Jaarrekening 2011 te komen. 

2. In de wandelgangen heb ik vernomen dat een forensisch accountant bij de Jaarstukken 
201 l betrokken is. Is dit juist? 
De aanvullende werkzaamheden voert de accountant uit in het kader van zijn controle op de 
Jaarrekening 2011. De accountant stelt zelf zijn controleteam samen. 

3. Als vraag 2 met ja wordt beantwoord, wilt de raad dan hierover informeren? 
Zie het antwoord op vraag 2. 

4. Over welk onderdeel van de Jaarstukken 201 1 gaat de forensisch accountant 
aanvullende werkzaamheden doen? 
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Zie het antwoord op vraag 2. 

5. Wanneer denkf u hierin duidelijkheid te kunnen geven met het oog op de planning voor de 
behandeling van de jaarrekening? 

De Auditcommiccie heeft op 26 april jl. met de accountant overleg gevoerd. Naar aanleiding 
van dit overleg zendt de Auditcommissie aan de raad nadere informatie met betrekking tot 
de Jaarstukken 201 1 en zal daarbij ook de van u ontvangen vragen en beantwoording 
daarvan betrekken. 

Cc:gemeenteraad Haarlemmermeer. 




