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Geachte leden van de Drechtraad,
Op 19 mei met vervolg op 23 juni 2021 heeft de Auditcommissie Drechtsteden de voorlopige stukken van de
jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden besproken en beoordeeld.
De accountantsverklaring komt nog kort voor 6 juli. De accountant was genoodzaakt daarvoor flink meerwerk te
leveren vanwege de TOZO, de extra werkzaamheden gelden tevens de desbetreffende ambtenaren.
De Auditcommissie verwacht dat alle extra inspanningen zullen leiden tot een goedkeurende verklaring van de
account, al heeft de accountant dit nog niet kunnen toezeggen in de vergadering.
Mondeling heeft de accountant de Auditcommissie op de hoogte gesteld over de hele gang van zaken.
De Auditcommissie spreekt haar grote waardering uit voor het bereikte resultaat tot zover voor zowel de
desbetreffende ambtenaren als de accountant. De Auditcommissie is akkoord gegaan met de factuur voor het
meerwerk, na de uitleg die daarover is gegeven.
Aan de orde zijn geweest:
- het voorstel aan de Drechtraad/Drechtstedenbestuur van 8 april 2020 met de concept-jaarstukken 2020
GRD, de resultaatbestemming en de bijdragen van de deelnemende gemeenten.
- Controle TOZO
De bevindingen worden vastgelegd in het accountantsverslag van BDO en zullen resulteren in een, naar
verwachting van de Auditcommissie, een goedkeurende verklaring. Ook de reactie van het DSB op het
accountantsverslag is nog niet beschikbaar.
De Auditcommissie adviseert positief over de jaarstukken 2020 van de GRD, met inachtneming van de
volgende opmerkingen:
- De accountantscontrole van de jaarrekening 2020 is inmiddels bijna afgerond;
- De reactie van het DSB op het accountsrapport is beschikbaar voor de Drechtraad van 6 juli 2021;
- De controle is soepel verlopen, de samenwerking met BDO verliep goed, ondanks de beperkingen als
gevolg van het coronavirus en alle extra werkzaamheden/inspanningen;
- Er komt een definitieve versie van de Jaarrekening 2020 GRD voor de Drechtraad van 6 juli 2020
waarin de definitieve resultaten en de accountantsverklaring zijn opgenomen.
- De auditcommissie adviseert positief m.b.t. het voorstel om een deel van het resultaat als gevolg van
niet benutte uitvoeringskosten te reserveren voor de kosten die naar verwachting in 2021 nog gemaakt
moeten worden;
- De auditcommissie zal in de Drechtraad van 6 juli aanvullend advies geven als de definitieve stukken
daar aanleiding toe geven.
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