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12 december 2014 R.H.J. Raats 

Onderwerp 

Opdrachtbevestiging controle jaarrekening en diverse specifieke 
subsidieverantwoordingen gemeente Steenbergen 2014 

Geachte leden van de Raad, 

U heeft ons verzocht de jaarrekening te controleren van uw gemeente Steenbergen over het 
boekjaar eindigend op 31 december 2014. Het doet ons genoegen door middel van deze briefde 
aanvaarding van de opdracht en de nadere invulling ervan te bevestigen. 

Naast de opdrachtbevestiging voor de controle van de jaarrekening 2014 geldt deze opdracht
bevestiging ook voor de controle van specifieke subsidieverantwoordingen. Dit geldt niet voor 
specifieke subsidiedeclaraties die een hoog risicoprofiel of specifieke regelgeving kennen. 

Wij zullen, wanneer deze uitzondering aan de orde is, dit met uw college communiceren en 
hiervoor afzonderlijke, door uw college te ondertekenen opdrachtbevestigingen doen toekomen 
en u ook om specifieke afzonderlijke bevestigingen bij de verantwoording vragen. 

Door middel van deze opdrachtbevestiging worden de aanvaarding van de opdracht, de omvang 
van de verantwoordelijkheid van Deloitte ten opzichte van uw organisatie en de wijze van 
rapportering vastgelegd en bevestigd. 

Ons kenmerk 
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Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Member of 
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Wij vragen u een exemplaar van de bijgesloten opdrachtbevestiging te ondertekenen en aan ons 
retour te zenden. 

Hoogachtend, 

Deloitte Accountants B.V. 

W. Kalkman RA 

Bijlagen: Opdrachtbevestiging 2014 in tweevoud en algemene voorwaarden. 


