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Betreft: Jaarrekening 2017

Geachte Griffie,

Hierbij ontvangt u onze goedkeurende controleverklaring gedateerd 27 juni 2018 en een
exemplaar van de door ons gewaarmerkte jaarrekening 2017.

Daarnaast ontvangt u het definitieve accountantsverslag. Tevens zenden wij u een los
exemplaar van de controleverklaring welke ondertekend is met de tekst was getekend. Wij
bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze verklaring in exemplaren van de
jaarrekening 2017, die overeenkomen met het bijgevoegde exemplaar.

Bij deze geven wij toestemming om onze controleverklaring openbaar te maken, mits:
de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door de raad;
de openbaarmaking plaatsvindt niet anders dan tezamen met de jaarrekening waarop
onze controleverklaring betrekking heeft; wij verzoeken u de controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening te gebruiken bij het openbaar maken van onze
controleverklaring. De controleverklaring met persoonlijke handtekening is bestemd voor
uw eigen archief;
de openbaarmaking plaatsvindt binnen een maand na de datum van onze
controleverklaring.

Indien u de jaarstukken en onze controleverklaring openbaar maakt via het Internet, dient u
te waarborgen dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere informatie op de
website. 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 jaarrekening verlaat ( u verlaat de beveiligde door de accountant gecontroleerde
jaarrekening ).
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Overigens wijzen wij erop dat indien tot de datum van de vergadering van de gemeenteraad
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een
dergelijke aanpassing nog vóór de vergadering moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in
die situatie onze bovengenoemde toestemming voor de openbaarmaking en de verstrekking
van onze controleverklaring. De toestemming voor openbaarmaking en verstrekking vervalt
ook, indien zich na de raadsvergadering omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan het
beeld dat de jaarstukken oproepen en die vereisen dat wij de situatie heroverwegen.

Wij vertrouwen erop u hiermede van dienst te zijn geweest.

Bijlage(n)
- 1 getekende exemplaren van de controleverklaring:

1 exemplaar van de controleverklaring met de tekst  was getekend ;
- 1 gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2017;

1 exemplaar van het accountantsverslag 2017.
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