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Betreft: Gewijzigde planning behandeling Programmarekening 2021 

 

 

Aan de leden van de Gemeenteraad  

 

Graag vragen wij uw aandacht de wijzing van de planning voor het aanleveren van de documenten 

behorende bij de Programmarekening 2021 (‘jaarrekening’).  

 

Inleiding 

De planning voor de jaarrekening moet worden aangepast omdat we er niet in zijn geslaagd om de 

oorspronkelijke termijn te halen. Hierover wordt u in deze memo geïnformeerd.  

 

Aanleiding 

Het niet kunnen voldoen aan de oorspronkelijke planning voor de jaarrekening heeft een aantal oorzaken. 

Hierbij kunt u denken aan het Covid-virus waardoor voornamelijk van uit huis is gewerkt, het in gebruik 

nemen van een nieuw financieel pakket, de ICT storingen en de breuk van de glasvezelkabel tussen de 

Verkeerstorenweg en de Ambachtsweg.  

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat het toch al strakke jaarrekeningplanning niet gehaald kon worden. De 

breuk van de glasvezelkabel viel zelfs tijdens de jaarrekeningcontrole door de accountant, waardoor ook het 

controleproces vertraagd is. Dit leidt ook tot uitloop van de controle.  de communicatie en het stellen van 

vragen en het beantwoorden hiervan stagneerde. Ernstig was dat de accountant de voor de gemeente Den 

Helder bestemde tijd controles niet kon uitvoeren en door moest met de volgende klant bij hen op de 

planning. Het zogenoemde ‘doorschuiven van de planning’ zorgde daarom ook voor het uitlopen van onze 

planning.  

 

We hebben daarom een alternatieve planning gemaakt, die ervoor zorgt dat het uiteindelijke resultaat: het 

tijdig vaststellen door de raad en het aanbieden bij de provincie worden gehaald.  
 

Wat zijn de grote wijzigingen?  

De belangrijkste wijzigingen in de planning zijn de volgende: 

1. Het college stelt de jaarrekening op 31 mei 2022 vast (was 10 mei 2022); 

2. De gemeenteraad ontvangt de stukken van de jaarrekening op 1 juni 2022 (was 11 mei 2022). Dit 

verkort de tijd tussen de ontvangst en de bespreking in de auditcommissie en de commissie Bestuur 

en Middelen.  

3. De auditcommissie behandelt de jaarrekening doorgaans in twee overleggen, maar hebben altijd 

een derde vergadering als ‘uitloop’ tot hun beschikking. In dit voorstel vervalt het eerst overleg (25 

mei) en worden de volgende twee gebruikt om de jaarrekening te bespreken  

(9 en 16 juni). De aanbieding van de jaarrekening is hiermee korter dan gebruikelijk: 8 in  plaats van 

14 dagen. 

4. De technische toelichting wordt verplaatst van 16 mei 2021 naar 8 juni 2022. 
  



 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend ziet de aangepaste planning er als volgt uit: 

 

 
 

We zijn blij dat we hierdoor de belangrijkste bestuurlijke data kunnen handhaven en hopen u hiermee 

voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Den Helder, 26 april 2022 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

  

  

 

 

 

 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  

 burgemeester 

R. M. (Robert) Reus 

secretaris 

      secretaris 

Jaarrekening 10-5-2022 college vaststellen dinsdag 31 mei 2022

Jaarrekening 11-5-2022 raad definitieve stukken naar de raad woensdag 1 juni 2022

Jaarrekening 16-5-2022 technische toelichting mondeling technische toelichting jaarrekening woensdag 8 juni 2022

Jaarrekening 25-5-2022 auditcommissie bespreken concept accountant en pfh fin donderdag 9 en 16 juni

Jaarrekening 23-6-2022 commissie bespreken jaarrekening donderdag 23 juni 2022

Jaarrekening 4-7-2022 raad vaststellen jaarrekening maandag 4 juli 2022


