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Rapport van Bevindingen en accountantsverklaring j aanekening
2007

Geacht bestuur,

Onlangs hebben wij de controle van de jaarrekening2OOT van uw gemeenschappelijke regeling
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 goedkeurende accountantsverklaringen gevoegd. De
accountantsverklaring in bijlage t hebben wij voorzien van een originele handtekening. Dit
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De accountantsverklaring in bijlage 2 is voorzien
van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder
persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de accountantsverklaring
gebruik te maken van de accountantsverklaring die niet is voorzien van een persoonlijke
handtekening. Dit conform het advies van de beroepsorganisatie NIVRA ter vermijding van
fraude met handtekeningen van accountants. Wij verzoeken u voorts om, alvorens u tot
publicatie overgaat, de jaarrekening en de gezamenlijk daarmee openbaar te maken stukken aan
ons ter beoordeling voor te leggen.
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Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze accountantsverklaring zonder
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening
ongewijzigd wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Opènbaarmaking van de
accountantsverklaring is slechts toegestaan tezamenmet deze jaarrekening. Indien u deze
jaarstukken en de verklaring opneemt op nternet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed
zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan bijvoorbeeld
plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk-bestand op te
nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u irerlaat
de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur
omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke
aanpassing nog voor de vergadering van het algemeen bestuur moet worden gemaakt. Uiteraard
vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

2. Liquidatie.

Zoals in de jaarrekening is aangegeven is 2007 de laatste jaarrekening die Regio Randstad
opstelt. Het algemeen bestuur heeft besloten de gemeenschappelijke iegeling per I januari 2008
op te heffen en te ontbinden.

In het kader van de ontbinding heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een
liquidatieplan opgesteld. Daarin is onder meer opgenomen dat het 

"oit"gé 
van óedeputeerde

Staten van de provincie Utrecht zal worden belast met de afwikkeling van de ontbinàing van de
gemeenschappelijke regeling. Onderdeel hiervan is dat het college de jaarrekening211i zal
vaststellen. Tevens zal de provincie Utrecht de nog lopende projecten per 31 decemb er 2007
overnemen en verder afwikkelen.

In de jaarrekening is een zo goed mogelijke schatting gemaakt van de nog te ontvangen en nog te
betalen bedragen. ln de jaarrekening z\jn deze posten nader toegelicht. Inherent aan ichattinge-n
is dat de werkelijkheid kan afwijken. Om deze reden wordt in di jaanekening voorgesteld om
het voordelige resultaat2OOT ad € 118.070 toe te voegen aan de u1g"rn"n"."J"*". bit *iin af
van wat in voorgaande jaren gebruikelijk was, waarbij jaarrekeningresultaten werden verrekend
met de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

De provincie Utrecht zal de komende tijd de postitieve en negatieve verschillen die voortvloeien
uit de afwikkeling van de jaarrekeningposten verrekenen -"id" algemene reserve. Als alle
posten uit de jaarrekeningzijnafgewikkeld, zal het college van Gedeputeerde Staten de
resterende algemene reserve conform de geldende verdeelsleutels uitÈeren aan de deelnemens
van de gemeenschappelijke regeling.



Bijlage 2 - 3

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met
de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder verordeningen.

Verklaring betreffende andere wettetijke voorschriften en/of voorschriften van
regelgevende instanties

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2l3,lid 3 onder d Gemeentewet
melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening.

Arnhem, 1 april2008
Deloitte Accountants B.V.
w.g. K. Bruggeman RA


