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aanvraag uitstel indiening jaarstukken 2018 bij het Minîsterie van Binnenlandse

T4O7I

Zaken en Koninkrijksrelaties

Geachte voorzitter en leden van Gedeputeerde Staten,

Hierbij willen wij u informeren dat wij bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
uitstel hebben gevraagd voor het indienen van de jaarstukken 2018, het controlerapport en de
controleverklaring. Bijgaand treft u een kopie aan van de brief die wij aan het ministerie hebben gericht.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

W.H. Huininga

Jaen

waarnemend gemeentesecretaris
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bu
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Melding mogelijke vertraging indiening jaarstukken / Verzoek uitstel indiening

jaarstukken
Uwe Excellentie,

Hierbijwillen wij u informeren over een mogelijkevertraging bij de indieningvan de jaarstukken 2018 en
verzoeken wij u om uitstel van indiening van de jaarstukken 2018, inclusief de SISA-bijlage 2018.
Op grond van artikel 200 Gemeentewet dienen wij de jaarstukken voor 15 juli in het jaar volgend op het
verantwoordingsjaar in te dienen. De kans dat dit de gemeente Oegstgeest dit jaar niet gaat lukken is
aanwezig. Daarom richten wij dit verzoek tot u.
Reden
De reden is dat de controle door de externe accountant EY nog steeds bezig is. De controle door EY ter
plaatse heeft plaatsgevonden in de periode van 1 tot 79 april2OI9.De rapportage over de jeugdzorg door

TWO Holland Rijnland volgde op 20 mei. De accountantsverklaring en het controlerapport volgden 27 mei.

bezestukkenwordenthans aanvullenddoorEYbeoordeeldincl.eengesprekmetdeaccountantvanTWO
Holland Rijnland.
ln onze planning hebben wij er rekening mee gehouden dat we uiterlijk op 20 juni de jaarstukken 2018 met

accountantsverklaring en controlerapport ter inzage moeten leggen om te voldoen aan de twee weken

termijn voor de raadsvergadering van

4

juli.

Gezien de stand van de controle op dit moment, de door EY intern nog uit te voeren reviews en de volle

controleagenda van EY, voorzien wij dat EY de noodzakelijke verklaring en het controlerapport niet tijdig
kan aanleveren. Ook niet indien wij de raadsvergadering

l

volle week later zouden plannen.

Wij hebben donderdag 23 mei het laatste overleg gevoerd met EY. Daaruit bleek dat EY er naar streeft de
controleverklaring en bijbehorende rapportages op 3O juni gereed te hebben, hetgeen betekent dat
uitgaande van een ter inzage termijn van 14 dagen van de jaarstukken incl. controleverklaring, vaststellen
van de jaarstukken tijdens de raadsvergaderingvan 4 of 11juli niet mogelijk lijkt.
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Verzoek
'Wij
zijn van mening dat er voor ons sprake is van overmacht. Wij verzoeken u daarom om uitstel te verlenen
voor de indiening van de jaarstukken tot uiterlijk 15 september 2OI9.
Tot slot
lndien de raad de jaarstukken'2018 niet voor 15 juli kan vaststellen, sturen wij u voor 15 juli de concept
jaarstukken met bijbehorende informatie (lV3) toe.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij van harte bereid e.e.a. nader toe
te lichten.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

\
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W.H. Huininga
waarnemend gemeentesecretaris
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