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Onderwerp Uw kenmerk 

Jaarrekening 2014 

Geachte leden van de raad, 

Op 20 mei 2015 hebben wij bericht ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
inzake ons ingediende verzoek. 

De AFM is van oordeel dat Deloitte de wettelijke controle van de jaarrekening 2014 kan 
voortzetten ondanks een dreigende juridische procedure. De AFM geeft ook aan, dat de door ons 
voorgestelde maatregelen om de eventuele bedreiging van de onafhankelijkheid te mitigeren, 
adequaat kunnen zijn. Ondergetekende zal contact met uw gemeente opnemen om deze 
voorgestelde maatregelen te duiden. Ook zal ondergetekende met uw gemeente ten behoeve van 
de hervatting van de controlewerkzaamheden, de reeds getroffen maatregelen en de nog uit te 
voeren werkzaamheden in verband met de voorgestelde maatregelen, vervolgafspraken maken. 

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
Nederland, januari 2014' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
toepassing. 
Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam onder nummer 24362853. 
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