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Samenvatting
Voor u ligt de definitieve jaarrekening 2016. De jaarrekening 2016 is gereed, echter de 
accountantscontrole door Verstegen accountants is nog niet definitief afgerond. Indien blijkt dat 
door de controle van de accountant de jaarrekening aangepast dient te worden zal er een 
gewijzigde jaarrekening 2016 opnieuw op de B&W agenda worden geplaatst. De controle van 
de accountant geeft op dit moment geen aanleiding om de jaarrekening nog te wijzigen.

De jaarrekening 2016 sluit met een voordelige resultaat van € 386.494. 

Het college stelt voor het voordelig saldo ad. € 386.494 in z’n geheel toe te voegen aan de 
reserve sociaal domein.

De planning van de jaarrekening 2016 is als volgt:

30 mei 2017 Bespreking definitieve jaarrekening met B&W/MT Harry/Aart/MT/ B&W

30/31 mei 2017 Beide boekwerken laten drukken Harry/Errie

31 mei 2017 Verzenden jaarrekening naar auditcommissieleden Harry/Aart

8 juni 2017 Verzenden jaarrekening naar raad Griffie

12 juni 2017 Behandeling in auditcommissie Auditcommissie

.. juni 2017 Bespreking concept accountantsrapport door Verstegen Accountants 
met, portefeuillehouder en directeur

Verstegen 
Accountants 
/wethouder/ directeur

… juni 2017 Definitieve accountantsrapport en accountantsverklaring binnen bij de 
gemeente

Verstegen Accountants

20 juni 2017 Behandeling in raadscommissie Raadscommissie 

6 juli 2017 Vaststelling door de raad Raad

Onze accountant kan pas het accountantsrapport afronden zodra de accountantsverklaring van 
de gemeente Amersfoort binnen is betreffende het sociaal domein. De verwachting is dat de 
accountantsverklaring van de gemeente Amersfoort op z’n vroegst 5 juni 2017 binnen zal zijn.
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