
Van: Peter Stehouwer 

Verzonden: donderdag 4 mei 2017 14:13 

Onderwerp: MRDH: Voorlopige jaarstukken 2016, gecorrigeerde controleverklaring accountant 
Urgentie: Hoog 

 
Deze mail is verzonden aan de raadsgriffiers in afschrift aan de gemeentesecretarissen, de leden 
van het algemeen bestuur en de MRDH-coördinatoren van de 23 gemeenten. 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 13 april jl. heeft u de voorlopige jaarstukken MRDH 2016 ontvangen. In de toegezonden 

controleverklaring is door de accountant abusievelijk niet verwezen naar de WNT en naar de SISA-
bijlage. Bijgevoegd treft u de gecorrigeerde controleverklaring aan inclusief de aanbiedingsbrief 
van de accountant met een nadere toelichting. De eerder toegezonden controleverklaring wordt 
hiermee ingetrokken; het verzoek is om die versie te vernietigen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Peter Stehouwer 
Senior adviseur bestuurszaken 
Telefoon: 088-5445228 / 06-83258025 
e-mail: p.stehouwer@mrdh.nl 

Werkt op ma | di | wo | do 
 

 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag | Sijthoff City | Grote Marktstraat 43 | 2511 BH | Den Haag 
Postbus 66 | 2501 CB | Den Haag 

 
Meer weten? Kijk op www.mrdh.nl en volg ons via Twitter op @Metropoolregio of praat mee met #MRDH. 
 

Van: Peter Stehouwer  
Verzonden: donderdag 13 april 2017 17:08 

Onderwerp: MRDH: Voorlopige jaarstukken 2016 
Urgentie: Hoog 

 
Deze mail is verzonden aan de raadsgriffiers in afschrift aan de gemeentesecretarissen, de leden 
van het algemeen bestuur en de MRDH-coördinatoren van de 23 gemeenten. 
 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Hierbij ontvangt u de voorlopige jaarstukken MRDH 2016. De documenten zijn te downloaden via 
deze link 
 
De accountantscontrole van de jaarrekening is inmiddels afgerond. In de voorlopige jaarstukken 
bevindt zich de goedkeurende controleverklaring voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid.  
De bestuurlijke behandeling van de jaarstukken MRDH 2016 start op 17 mei a.s. als de voorlopige 

jaarstukken in de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit worden besproken. Op 29 mei a.s. 

worden de jaarstukken 2016 behandeld in de Rekeningcommissie MRDH. In de aanbiedingsbrief is 
de volledige planning van de bestuurlijke besluitvorming beschreven. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Peter Stehouwer 
Senior adviseur bestuurszaken 
Telefoon: 088-5445228 / 06-83258025 
E-mail: p.stehouwer@mrdh.nl 

mailto:p.stehouwer@mrdh.nl
http://www.mrdh.nl/
http://mrdh.nl/node/907?access_key=985116809&node=907
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