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Rapport van Bevindingen en accountantsverklaringj aanekening
2007

Geachtbestuur,
Onlangshebbenwij de controle van de jaarrekening2OOTvan uw gemeenschappelijkeregeling
afgerond.Hierbij doen wij u verslag van onze controlebevindingen.
De indeling van dit rapport is als volgt:
1

Accountantsverklaring.

2.

Liquidatie.

3. Afsluiting.

1. Accountantsverklaring.
Bij dit rapport zijn twee goedkeurendeaccountantsverklaringengevoegd.De
accountantsverklaringin bijlage t hebbenwij voorzien van een originele handtekening.Dit
exemplaaris ten behoevevan uw eigen archief. De accountantsverklaringin bijlage 2 is voorzien
van de naam van onze accountantspraktijken de naam van de accountant,echter zonder
persoonlijke handtekening.Wij verzoekenu bij openbaarmakingvan de accountantsverklaring
gebruik te maken van de accountantsverklaringdie niet is voorzien van een persoonlijke
handtekening.Dit conform het advies van de beroepsorganisatieNIVRA ter vermijding van
fraude met handtekeningenvan accountants.Wij verzoekenu voorts om, alvorens u tot
publicatie overgaat,de jaarrekening en de gezamenlijkdaarmeeopenbaarte maken stukken aan
ons ter beoordelingvoor te leggen.
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Wij bevestigenu ermee akkoord te gaandat het afschrift van onze accountantsverklaringzonder
persoonlijke handtekeningwordt openbaargemaakt,mits de opgemaaktejaarrekening
ongewijzigd wordt vastgestelddoor het algemeenbestuur. Opènbaarmakingvan de
accountantsverklaringis slechtstoegestaantezamenmet dezejaarrekening. Indien u deze
jaarstukken en de verklaring opneemtop nternet,dient u te waarborgen
dat de jaarstukken goed
zijn afgescheidenvan andereinformatie op de Internet-site.Afscheiding kan bijvoorbeeld
plaatsvindendoor de jaarstukken in niet-bewerkbarevorm als een afzonderlijk-bestandop te
nemen of door een waarschuwingop te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u irerlaat
de beveiligde,door de accountantgecontroleerde
jaarrekening").
Overigenswijzen wij erop dat, indien tot de vergaderingvan het algemeenbestuur
omstandighedenblijken die aanpassingvan de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke
aanpassingnog voor de vergaderingvan het algemeenbestuur moet worden gemaakt.Uiteraard
vervalt in die situatie onze bovengenoemdetoestemming.

2. Liquidatie.
Zoals in de jaarrekening is aangegevenis 2007 de laatstejaarrekening die Regio Randstad
opstelt. Het algemeenbestuurheeft beslotende gemeenschappelijkeiegeling per I januari 2008
op te heffen en te ontbinden.
In het kader van de ontbinding heeft het bestuurvan de gemeenschappelijkeregeling een
liquidatieplan opgesteld.Daarin is onder meer opgenomendat het
van óedeputeerde
"oit"gé
Statenvan de provincie Utrecht zal worden belast met de afwikkeling
van de ontbinàing van de
gemeenschappelijkeregeling. Onderdeelhiervan is dat het college de jaarrekening211i zal
vaststellen.Tevens zal de provincie Utrecht de nog lopendeprojecten per 31 december 2007
overnemenen verder afwikkelen.
In de jaarrekening is een zo goed mogelijke schatting gemaaktvan de nog te ontvangenen nog te
betalenbedragen.ln de jaarrekening z\jn dezeposten nader toegelicht. Inherent aanichattinge-n
is dat de werkelijkheid kan afwijken. Om dezereden wordt in di jaanekening voorgesteldom
het voordeligeresultaat2OOT
ad € 118.070toe te voegenaande u1g"rn"n"."J"*". bit *iin af
van wat in voorgaandejaren gebruikelijk was, waarbij jaarrekeningresultatenwerden verrekend
met de deelnemersvan de gemeenschappelijkeregeling.
De provincie Utrecht zal de komendetijd de postitieveen negatieveverschillendie voortvloeien
uit de afwikkeling van de jaarrekeningpostenverrekenen-"id" algemenereserve.Als alle
postenuit de jaarrekeningzijnafgewikkeld,zal het collegevan Gedeputeerde
Statende
resterendealgemenereserveconform de geldendeverdeelsleutelsuitÈerenaan de deelnemens
van de gemeenschappelijke
regeling.

Bijlage 2 - 3

Voorts zijn wij van oordeel dat de in dezejaarrekening verantwoordebaten en lasten alsmedede
balansmutatiesrechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemmingmet de begroting en met
de van toepassingzijnde wettelijke regelingenwaaronderverordeningen.
Verklaring betreffende andere wettetijke voorschriften en/of voorschriften van
regelgevendeinstanties
Op grond van de wettelijke verplichtingingevolgeartikel 2l3,lid 3 onderd Gemeentewet
melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,verenigbaaris met de
jaarrekening.
Arnhem, 1 april2008
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