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Onderwerp  

Aanvullende opmerking bij accountantsverslag 2020 

Geachte leden van de raad,  

 
Op 28 juni 2021 hebben wij het accountantsverslag verstrekt om u te informeren over onze belangrijkste 
controlebevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening 2020. Het accountantsverslag hebben 
wij op 29 juni 2021 besproken met de Auditcommissie. Tijdens dit overleg hebben wij in aanvulling op de tabel 
‘Controleverschillen’, zoals opgenomen op pagina 27 van het accountantsverslag, een resterende fout van € 
89.000 inzake verplichtingen die niet volledig zijn verantwoord in de jaarrekening 2020 (mondeling) 
gerapporteerd. Een herziene tabel ‘Controleverschillen’ hebben wij opgenomen in de bijlage bij deze brief. 
 
Deze resterende fout heeft geen effect op de jaarrekening 2020 van de gemeente Leiderdorp waarbij wij op 28 
juni 2021 een goedkeurende controleverklaring bij hebben verstrekt. Echter, gelet op de 
rapporteringstolerantie welke is vastgesteld op € 50.000 hebben wij in overleg met de Auditcommissie 
besloten de resterende fout ook schriftelijk (in aanvulling op het accountantsverslag 2020) aan u te 
rapporteren. 
 
Tot het geven van een andere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 
Hoogachtend, 
 
Publieke Sector Accountants B.V. 
 
Was getekend: A. Booij RA 
 
 
Bijlage: 
▪ Herziene tabel ‘Controleverschillen’  
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Bijlage: Herziene tabel ‘Controleverschillen’ 
 

Aard van de fouten en onzekerheden (x € 1) Rechtmatigheid Getrouwheid 

Fouten    

Verplichtingen onvolledig verantwoord 89.000 89.000 

Totaal fouten  89.000 89.000 

Onzekerheden 
 

  

Onzekerheden sociaal domein – PGB Jeugd en WMO 
 

741.000 741.000 

Onzekerheden sociaal domein – ZIN WMO 
 

7.000 7.000 

Onzekerheden sociaal domein – ZIN Jeugd 
 

98.000 98.000 

Totaal onzekerheden 846.000 846.000 

Wij hebben van het college van burgemeester en wethouders een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening 
ontvangen, waarin het college van burgemeester en wethouders bevestigt dat de niet-gecorrigeerde fouten, 
zowel individueel als in totaal, in het kader van de jaarrekening niet materieel zijn. Daarnaast is in de 
jaarrekening een aantal correcties doorgevoerd naar aanleiding van onze accountantscontrole. Uw gemeente 
beschikt over een overzicht van deze correcties. 


