
 

 

 

Aan gemeente Sliedrecht 
T.a.v. de gemeenteraad  
Postbus 16 
3360 AD SLIEDRECHT     
 
 
Rotterdam, 5 juli 2022 
 
Kenmerk: MS/MF/RA1668 
Betreft: jaarrekening 2021 van gemeente Sliedrecht 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij ontvangt u een gecertificeerd digitaal exemplaar van de jaarstukken 2021, voorzien van 
onze controleverklaring d.d. 5 juli 2022.  
 
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat u het afschrift van onze controleverklaring zonder 
persoonlijke handtekening opneemt en openbaar maakt in de sectie "Overige gegevens" van de 
jaarstukken 2021, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar, mits de 
gemeenteraad de gecontroleerde jaarrekening ongewijzigd vaststelt.  
Overigens wijzen wij u erop dat, indien tot de vaststelling van de jaarstukken 2021 door de 
gemeenteraad omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, 
een dergelijke aanpassing nog voor de vaststelling van de jaarstukken 2021 door de 
gemeenteraad moeten worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onder bovengenoemde 
toestemming. Wij willen u erop wijzen dat het vanuit de WNT-regelgeving verplicht is om de 
definitieve jaarrekening te publiceren op de website, gedurende de periode zoals opgenomen 
in de WNT-regelgeving.  
 
Indien u de jaarstukken en de controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen 
dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. 
Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkte vorm als een 
afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de 
jaarstukken verlaat (“u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde 
jaarrekening”).  
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Ten behoeve van ons dossier ontvangen wij graag een kopie van de ondertekende notulen van 
de raadsvergadering met daarin de vaststelling van de jaarrekening. 
 
 
Hoogachtend, 
 
BDO Audit & Assurance B.V. 
namens deze, 
 
 
 
 
C.M. Steehouwer MSc RA 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 digitaal gecertificeerd exemplaar van de jaarstukken 2021 voorzien van onze 

controleverklaring 
 digitaal gecertificeerd exemplaar van het accountantsverslag  
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