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BIJLAGE 1 ONDERWERP Verzoek tot uitstel jaarrekening 2018 en 

stand van zaken jaarrekening2017  

 

 

 

Geachte Minister, 

 

Met deze brief doen wij u een formeel verzoek tot uitstel voor het aanleveren van de verantwoordingsinformatie 

2018 en geven wij u de laatste stand van zaken omtrent de jaarrekening 2017.  

 

Jaarrekening 2018 

Zoals wij in onze brief van 14 mei (briefnummer 81EF4C19) hebben laten weten, hadden wij een voorlopige 

planning voor de controle van de jaarrekening 2018 van de accountant ontvangen, waarbij de controle in juni 

2019 zou aanvangen. Hierin zat echter het voorbehoud van de vaststelling van de rekening 2017 door 

Provinciale Staten. De correcties in de jaarrekening 2017 hebben impact op de jaarrekening 2018. Zoals u 

hieronder kan lezen is die bespreking uitgesteld tot na het reces. Bij de kennismaking van de nieuwe 

accountant van EY met de Staten hebben de accountant en wij gezamenlijk toegezegd dat er in 

augustus/september een planning ligt voor de controle en afhandelingstraject voor de jaarrekening 2018 

Zodra wij deze nieuwe planning hebben, zullen wij u die doen toekomen. Zoals in de afgelopen periode 

gebruikelijk was, blijven wij ambtelijk alle informatie die hierover met de staten wordt gedeeld, ook met het 

ministerie gedeeld. 

 

Jaarrekening 2017 

Op 29 juli jl. hebben wij de concept-jaarrekening 2017 vastgesteld (zie bijlage). Uit de controle kwam een lange 

lijst ‘te-corrigeren-posten’ en resterende onzekerheden naar voren. Deze hadden betrekking op de 

administratieve afhandeling van subsidies en het moment dat een gereserveerd bedrag (onderdeel van de 

reserves) moet worden overgeheveld naar een verplicht bedrag (onderdeel overlopende passiva) en de 

waardering van aangekochte gronden die in het verleden direct ten laste van de exploitatie zijn geboekt. De 

wijzigingen moesten worden doorgevoerd in onze financiële administratie, alle subadministraties en in het 

jaarrekeningdocument zelf. Vervolgens moet EY de doorgevoerde wijzigingen controleren. Het zorgvuldig 

verwerken van deze wijzigingen kostte tijd 

Gegeven de onzekerheid wanneer wij de jaarrekening precies konden vaststellen, konden wij niet garanderen 

dat Provinciale Staten voor het zomerreces op een zorgvuldige en ordentelijke manier met ons over de 

jaarrekening in gesprek kon gaan. Daarom hebben wij moeten voorstellen de behandeling van de jaarrekening  
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2017 uit te stellen tot na het zomerreces. Dit is helaas anders dan wij in onze vorige brief aan u gemeld hebben.  

Na de vaststelling door Provinciale Staten (op 25 september 2019), zullen wij u de vastgestelde jaarrekening 

2017, inclusief verslag van de accountantscontrole, doen toekomen. 

 

Mocht u nog vragen hebben, naar aanleiding van deze brief of behoefte hebben aan een aanvullend gesprek 

om de achtergronden te vernemen dan horen wij dat graag van u. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten, 
 
 
 
Voorzitter,  
 
 
 
Secretaris,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc.  de heer J. van der Bij, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 de heer H. Smit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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