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Geachte leden van de raad, 

In overeenstemming, met het besluit dat door de gemeenteraad ("de gemeente") is genomen, 
heeft u ons verzocht de jaarrekening te controleren van de gemeente Dinkelland over het 
boekjaar eindigend op 31 december 2014. Het doet ons genoegen door middel van deze brief de 
aanvaarding en onze interpretatie van deze opdracht te bevestigen. 
Opdracht 
Wij zullen fungeren als accountant van de gemeente met het doel te onderzoeken of de 
jaarrekening het door de wet in artikel 213, lid 2 Gemeentewet vereiste inzicht geeft. De uitslag 
van ons onderzoek zullen wij weergeven in een controleverklaring, welke aangeeft of: 

de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en 
samenstelling van het vermogen en is opgesteld in overeenstemming met het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT); 
de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dat 
wil zeggen dat deze in overeenstemming zijn met de begroting en van toepassing zijnde 
wettelijke regelingen, waaronder het door de raad vastgestelde controleprotocol, 
gemeentelijke verordeningen en collegebesluiten die een nadere uitwerking zijn van 
externe regelgeving dan wel van raadsbesluiten of door u vastgestelde verordeningen. 
Dit kader is door of namens het college nader gespecificeerd en is door uw raad 
vastgesteld. De rechtmatigheidscontrole van de accountant richt zich alleen op de 
financiële beheershandelingen als gevolg van deze wet- en regelgeving; 
het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie, zoals door de raad vastgesteld, 
bedraagt voor tekortkomingen Y/o en voor onzekerheden 39Ś van de voor het jaar 2014 voor uw 
gemeente begrote totale lasten (inclusief stortingen in de reserves). Wij zullen de hoogte van 
deze goedkeuringstoleranties zo nodig bijstellen aan de hand van de werkelijke lasten volgens de 
jaarrekening 2014. 

Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186. 
BDO Audit Ët Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam "BDO" optreden. 
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De uitslag van ons onderzoek zullen wij weergeven in een verklaring omtrent de getrouwheid van 
de jaarrekening en de rechtmatigheid van de totstandkoming van in de jaarrekening opgenomen 
baten en lasten en balansmutaties. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Wij zullen onze controle verrichten in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften. Indien u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA) kunnen wij u die toesturen. 

Voorts zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke 
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang 
bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn 
afhankelijk van de door ons toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen nemen wij de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het door de gemeente opmaken van de jaarrekening, de rechtmatigheid en het 
getrouwe beeld daarvan. Deze risico-inschattingen zijn gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden, maar hebben niet tot doel een 
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het college van B 
en W van de gemeente gemaakte schattingen alsmede een evaluatie van het algehele beeld van 
de jaarrekening. 

Wij willen er de aandacht op vestigen dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en 
andere beperkingen die inherent zijn aan een controle, gevoegd bij de beperkingen die inherent 
zijn aan elk systeem van interne beheersing, er een onvermijdbaar risico bestaat dat zelfs indien 
een controle naar behoren is gepland en uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden een afwijking van materieel belang onontdekt bli jft. 

Diverse controleverklaringen 
Op grond van specifieke (wettelijke of subsidie) regelingen of overeenkomsten kan u ons 
verzoeken een controleverklaring af te geven bij enkele subsidieverantwoordingen, niet zijnde 
specifieke subsidieverantwoordingen met een hoog risicoprofiel of zeer gedetailleerde 
subsidieregelgeving. De desbetreffende opgaven worden opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van het college van B en W van de gemeente. Wij willen erop wijzen dat 
op basis van specifieke subsidieregelingen onze controlewerkzaamheden doorgaans dienen te 
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worden uitgevoerd met een grotere diepgang dan normaal gesproken voor een 
jaarrekeningcontrole van toepassing zou zijn. Wij kunnen het college van B en W van de 
gemeente verzoeken om een schriftelijke bevestiging omtrent mededelingen die zijn gedaan in 
het kader van onze controle van deze subsidieverantwoordingen. 

Indien u een controleverklaring wenst bij specifieke subsidieverantwoordingen dan zullen wij 
hiervoor afzonderlijke afspraken maken omtrent verwachte kosten, oplevering en deadline(s). 

Onafhankelijkheid 
Nederlands recht vereist dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controlecliënten. Dit 
betekent dat op een aantal vormen van overige dienstverlening aanvullende voorwaarden van 
toepassing zijn en dat voor sommige soorten van overige dienstverlening beperkingen gelden. Wij 
zullen in voorkomende gevallen deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u bespreken 
en het college van B en W. 

Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen verzoeken wij u 
ons te informeren over de juridische structuur van uw gemeente, de namen van uw directe en 
indirecte alsook van alle overige gelieerde organisaties waarmee uw gemeente direct of indirect 
is verbonden. Wijzigingen in de (juridische) (groeps)samenstelling of structuur kunnen met zich 
meebrengen dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw gemeente te 
beëindigen. 

Als partners of professionals van onze organisatie het voornemen hebben in dienst te treden bij 
een controlecliënt, gelden randvoorwaarden om onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen. 
Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming zult u daarom geen aanbiedingen doen tot 
het aangaan van een dienstverband in een financiële verslaggevingsrol, aan huidige of 
voormalige partners of andere professionals van onze organisatie, indien de betreffende partner 
of professional betrokken was bij de jaarrekeningcontrole, totdat de van toepassing zijnde 
afkoelingsperiode volgens de onafhankelijkheidsvoorschriften is verstreken. 

Voorts zult u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen relaties aangaan met 
partners of andere professionals van onze organisatie waarbij sprake is van een 
gemeenschappelijk commercieel of financieel belang. In voorkomend geval zullen wij beoordelen 
of deze relatie past in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en of de samenloop met de 
controleopdracht een eventuele bedreiging vormt voor onze onafhankelijkheid. 

Team 
Ons team bestaat uit de volgende personen: 

- drs. R.H. (Rob) Bouman RA 
- drs. E. (Bert) Flokstra RA 
- W. (Wouter) Pigge 

We zullen met dit team onze controleopdracht uitvoeren. 
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Ondergetekende is als externe accountant verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht. 
Indien de omstandigheden of de uit te voeren werkzaamheden aanleiding geven tot aanpassing 
van het team zullen wij daarover met de raad in overleg treden. 

Verantwoordelijkheid van het college van B en W 
Door middel van het ondertekenen van deze opdrachtbevestiging erkent en begrijpt u dat u 
verantwoordelijkheid draagt voor: 
» het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te 

geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; 

» het rechtmatigheidsbeheer; in dat kader dient ook intern binnen uw organisatie met de 
nodige periodiciteit en diepgang te worden vastgesteld dat dit beheer toereikend is en in het 
dienstjaar heeft gefunctioneerd; 

» een zodanige interne beheersing als het management noodzakelijk acht om het opmaken van 
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of van fouten; 

en voorts voor het aan ons: 
« toegang verschaffen tot alle informatie waarvan u zich bewust bent dat deze relevant is voor 

het opmaken van de jaarrekening, zoals de vastleggingen, documentatie en andere 
aangelegenheden; 

« verstrekken van aanvullende informatie die wij kunnen vragen voor het doel van de controle; 
» onbeperkte toegang verschaffen tot personen binnen de organisatie van de gemeente van wie 

wij vaststellen dat het noodzakelijk is controle-informatie te verkrijgen. 

Het college van B en W dient erop toe te zien dat de rechten en verplichtingen van de gemeente 
op toereikende wijze in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht, met inbegrip van die 
rechten en verplichtingen die reeds bestaan maar niet via de normale administratieve 
procedures zijn vastgelegd. In sommige gevallen kunnen deze rechten en verplichtingen niet 
door accountantscontrole worden ontdekt. Reeds bekende en/of te verwachten gebeurtenissen 
en omstandigheden zullen tevens op adequate wijze in de jaarrekening tot uitdrukking moeten 
worden gebracht. Wij zullen in verband met deze aspecten het college van B en W van de 
gemeente verzoeken de mededelingen die in dat kader aan ons zijn gedaan schriftelijk te 
bevestigen. 

Voorts zullen wij het college van B en W van de gemeente vragen schriftelijk te bevestigen dat 
het van oordeel is dat het effect van eventuele ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, 
zowel afzonderlijk als in totaal, niet van materieel belang is voor de jaarrekening als geheel. Een 
overzicht van deze posten zal in de schriftelijke mededeling worden opgenomen of eraan worden 
gehecht. Wij hebben er alle vertrouwen in te kunnen rekenen op volledige medewerking van uw 
personeel en vertrouwen erop dat men alle vastleggingen, documentatie en andere informatie 
die in het kader van de controle benodigd is beschikbaar zal stellen. 
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Publicatie van persberichten 
Bij het openbaar maken van persberichten met jaarcijfers heeft het college van B en W van de 
gemeente de taak te vermelden hoe de strekking luidt van de bij de jaarrekening afgegeven 
controleverklaring, dan wel informatie te geven over het nog niet beschikbaar zijn van de 
controleverklaring. 

Gelet op de raakvlakken tussen de verantwoordelijkheid van het college van B en W en onze 
werkzaamheden als controlerend accountant zult u voorafgaand aan de openbaarmaking van 
persberichten over de jaarcijfers ons in de gelegenheid stellen daarvan kennis te kunnen nemen 
en waar nodig te kunnen voorzien van op- en/of aanmerkingen. 

Fraude 
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij zowel 
het toezichthoudend orgaan als het college van B en W van de gemeente. De accountant is niet 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude. 
Door de kenmerken van fraude, vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van verhulling door 
samenspanning en vervalste documentatie, is het mogelijk dat een controle, ook al is die 
opgezet en uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden, een 
fraude van materieel belang niet ontdekt. 
Daar onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 
jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 
fouten, richt onze controleopdracht zich niet specifiek op het ontdekken van fraude. Indien bij 
de uitvoering van de controleopdracht aanwijzingen van fraude worden verkregen, zullen wi j , 
ongeacht de mogelijke omvang en de aard van de vermoedelijke fraude, aanvullend onderzoek 
verrichten, afgestemd op het vaststellen van de aard en omvang van de fraude in relatie tot de 
jaarrekening. Indien wij een aanwijzing voor - of een redelijk vermoeden van - fraude verkrijgen 
zullen wij hierover communiceren met het college van B en W en/of toezichthoudend orgaan. 

Indien sprake is van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang ten aanzien van de 
jaarrekening zullen wij tevens handelen conform artikel 26 lid 2 van de Wet Toezicht 
Accountantsorganisaties. 

In het kader van de Nederlandse Standaard 240, "De verantwoordelijkheid van de accountant met 
betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten" zullen wij het 
college van B en W van de gemeente vragen de volgende punten schriftelijk te bevestigen: 
a. het college van B en W van de gemeente erkent zijn verantwoordelijkheid voor het opzetten, 

implementeren en onderhouden van de interne beheersing gericht op het voorkomen en 
ontdekken van gevallen van fraude; 

b. het college van B en W van de gemeente heeft ons de resultaten gemeld van de inschatting 
door het management van het risico dat de financiële overzichten afwijkingen van materieel 
belang zouden kunnen bevatten die het gevolg zijn van fraude; 
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c. het college van B en W van de gemeente heeft aan ons zijn kennis verstrekt met betrekking 
tot fraude en vermoede fraude die op de gemeente van invloed zijn en waarbij betrokken 
zijn: 
» het management; 
» werknemers die een belangrijke rol spelen bij de werking van de interne beheersing; of 
» anderen in het geval dat de fraude een effect zou kunnen hebben dat van materieel 

belang is voor de financiële overzichten; 
d. het college van B en W van de gemeente heeft ons op de hoogte gesteld van alle aantijgingen 

van fraude of van vermoede fraude die op de financiële overzichten van de gemeente van 
invloed zijn en waarvan zij kennis heeft verkregen via werknemers, voormalige werknemers, 
analisten, regelgevers of toezichthouders of via anderen. 

Naleving specifieke wet- en regelgeving 
Het college van B en W van de gemeente en het toezichthoudend orgaan zijn ook 
verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke en andere voorschriften. Een controleopdracht 
zal in het algemeen niet leiden tot ontdekking van overtredingen van alle wet- en regelgeving. 
Ontdekking van overtredingen, ongeacht de materialiteit, zal leiden tot een overweging van de 
implicaties voor de integriteit van het management of de werknemers en het mogelijke effect op 
andere aspecten van onze controle. 
Wij zullen het college van B en W van de gemeente verzoeken schriftelijk te bevestigen dat het 
alle inlichtingen heeft verstrekt omtrent alle hem bekende werkelijke of mogelijke 
overtredingen van wet- en regelgeving, waarmee bij de opstelling van de jaarrekening rekening 
moet worden gehouden. 

Ons onderzoek richt zich mede op de rechtmatigheid van de totstandkoming van in de 
jaarrekening verwerkte baten, lasten en balansmutaties. Het interne 
beheersingsinstrumentarium ter borging van de juiste naleving van wet- en regelgeving zullen wij 
daartoe mede in ons onderzoek betrekken. Daarbij nemen wij de uitgangspunten en 
aanwijzingen in acht die zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden 
(BADO), alsmede de uitgangspunten en standpunten van de commissie BBV en de aanwijzingen 
en beroepsvoorschriften van Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De wet- en 
regelgeving die als norm geldt voor het rechtmatigheidscontrole is door u vastgelegd in het 
normenkader met het bijbehorende toetsingskader. Ook kan het toetsingskader worden 
geoperationaliseerd door het direct inrichten en vertalen van de van toepassing zijnde 
bepalingen vanuit de normenkader in de beheersorganisatie van uw gemeente middels 
processen, procedures, richtlijnen of checklists waaruit expliciet duidelijk is en wordt gemaakt 
aan welke bepalingen financiële rechtmatigheidsconsequenties worden verbonden. 
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Single information Single Audit 
Voor een aantal benoemde rijksbijdrageregelingen moet op basis van Single information Single 
audit (SiSa) verantwoording worden afgelegd via een specifieke afzonderlijke bijlage in de 
jaarstukken. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) heeft in een aantal notities 
aangegeven welke voorwaarden hierop van toepassing zijn. Belangrijke informatie met 
betrekking tot de achtergronden van deze regeling is te raadplegen op de SiSa-website van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK): 
https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeenteliike-financien/specifieke-
uitkeri. 

Rapportage 
Wij zullen over de uitkomsten van onze werkzaamheden aan u rapporteren in de vorm van een 
controleverklaring bij de jaarrekening. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het, op basis van 
onze controlebevindingen, noodzakelijk kan zijn de vorm en inhoud van onze rapportage aan te 
passen. 

Onze controleverklaring is bestemd om aan de gemeenteraad te worden overgelegd bij de 
opgemaakte jaarrekening en te worden opgenomen in de openbaar te maken stukken, te weten 
de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens. U verstrekt ons daartoe concepten van 
de openbaar te maken stukken. Onze controleverklaring mag eerst openbaar worden gemaakt na 
schriftelijke toestemming onzerzijds. Indien de jaarrekening niet volledig wordt openbaar 
gemaakt, zullen wij u waar mogelijk een aangepaste controleverklaring doen toekomen. 

Onze voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor elke nieuwe openbaarmaking van de 
jaarrekening. Dit geldt ook voor publicatie op internet, het openbaar maken of verzenden aan 
derden van een ander financieel verslag waarin onze naam wordt genoemd, alsmede ten aanzien 
van het gebruik van onze naam in elk ander document dat openbaar wordt gemaakt of ter 
beschikking wordt gesteld aan derden. In al deze gevallen dient u ons tijdig een concept van het 
document te verstrekken voordat het wordt verspreid. 

Het verslag conform artikel 213 lid 4 Gemeentewet is bestemd voor de gemeenteraad en het 
college van B en W en zal betrekking hebben op de hoofdlijnen van de bevindingen uit ons 
onderzoek waarvan kennisneming door de gemeenteraad en het college van B en W door ons 
noodzakelijk wordt geacht. 

Naar aanleiding van onze beoordeling van de voor de controle van belang zijnde financiële 
processen informeren wij u en het college door middel van onze managementletter (boardletter) 
over de controlebevindingen en de daaruit voortvloeiende risico's voor de gemeente. Hierbij 
zullen wij adviezen en aanbevelingen doen, voor zover deze rechtstreeks voortvloeien uit onze 
controlewerkzaamheden en betrekking hebben op potentiële risico's in de bedrijfsvoering van de 
gemeente. 
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Optreden accountant in commissie- en/of raadsvergadering 
Op grond van de met uw gemeente gemaakte afspraken kunnen wij worden verzocht aanwezig te 
zijn in de commissie- dan wel raadsvergadering waarin de jaarrekening 2014 geagendeerd staat 
en daarin het woord te voeren omtrent onze controlewerkzaamheden en onze controleverklaring 
bij de jaarrekening. In dat geval zullen wij graag voorafgaand aan deze vergaderingen met de 

voorzitter van deze vergadering (en met de secretaris of griffier) overleg plegen met als doel 
inzicht te verkrijgen in: 

de wijze waarop de vergadering wordt voorbereid inclusief de agenda; 
de procedure die de voorzitter van de vergadering zal hanteren omtrent de wijze waarop 
vragen aan de accountant ter behandeling aan ons zullen worden doorverwezen. 

Wij benadrukken dat wij alleen vragen met betrekking tot de controle en de controleverklaring 
bij de jaarrekening kunnen beantwoorden. Deze kunnen betrekking hebben op doelstelling en 
reikwijdte van de controle, de controleaanpak, het toetsten van het stelsel van interne 
beheersingsmaatregelen, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening, de uitvoering 
van de controlewerkzaamheden en de inhoud van de controleverklaring. Alle overige vragen met 
betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag of met betrekking tot de relatie tussen de 
gemeente en de accountant dienen in beginsel door de voorzitter van de vergadering te worden 
beantwoord, dan wel te worden doorverwezen naar een lid van het college. 

Teneinde ons gelegenheid te bieden om de juiste en volledige weergave van onze antwoorden op 
de gestelde vragen te kunnen nagaan, verzoeken wij u ons de conceptnotulen van de 
vergadering, voor zover wij daarin geciteerd worden, tijdig te doen toekomen. 

Inzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties 
Alle werkpapieren en dossiers, andere materialen, rapporten en zaken gecreëerd, ontwikkeld of 
uitgevoerd door BDO Audit ĩt Assurance B.V. als onderdeel van ons onderzoek zijn eigendom van 
BDO Audit a Assurance B.V. 

Wij kunnen verplicht worden om aan derden, bijvoorbeeld toezichthouders en FIOD-ECD, op 
grond van wettelijke bepalingen of andere voorschriften informatie te verschaffen of toegang tot 
onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Daarnaast kunnen wij door derden verzocht 
worden informatie te verstrekken of inzage in onze werkpapieren en dossiers te verschaffen. Op 
grond van geheimhoudingsregels zijn wij in sommige gevallen verplicht uw schriftelijke 
toestemming voor inzage te verkrijgen. Indien een dergelijk verzoek ons bereikt, zullen wij 
hierover zo spoedig mogelijk contact met u opnemen over de voorwaarden waaronder aan dit 
verzoek kan worden voldaan en om uw toestemming te vragen voor zover noodzakelijk. 

Mocht u in een concrete situatie uw instemming onthouden, dan zullen wij op grond van onze 
gedragsregels de redenen nagaan waarom u uw instemming niet geeft. 
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Indien wij een verzoek tot inzage in onze dossiers krijgen dan zullen wij hiervoor afzonderlijke 
afspraken maken omtrent verwachte kosten, oplevering en deadline(s). 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij 
cliëntonderzoek te verrichten alvorens wij de opdracht kunnen aanvaarden. Voorts zijn wij op 
grond van de Wwft verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten 
behoeve van een cliënt, voor zover die wordt gesignaleerd in het kader van onze normale 
werkzaamheden, te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer. 
Honorarium 
Ons honorarium is gebaseerd op de getekende overeenkomst van d.d. 26 maart 2014. De 
individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de 
vereiste ervaring en bekwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte 
werkzaamheden zal conform de getekende overeenkomst in rekening worden gebracht. De 
betalingstermijn bedraagt 14 dagen. 

Elektronische communicatie 
» Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen u en wij door middel van elektronische 

middelen met elkaar communiceren. 
» U en wij zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of 

ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, 
waaronder - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij 
de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van 
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van 
virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere 
voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het 
gevolg is van opzet of grove schuld. 

» Zowel u als wij zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen 
of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. 

» De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van 
(de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment 
dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger. 

Dienstverlening 
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De 
kwaliteit van een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers en het 
voorkomen van RSI en overige beroepsziektes of -aandoeningen. Wij verzoeken u dan ook om 
onze medewerkers te voorzien van adequate werkruimte en overige faciliteiten. 
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I BDO 

Ten slotte 
Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan niet 
contact met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze 
brief te voorzien van ondertekening namens de gemeenteraad en te retourneren, ter bevestiging 
dat deze brief een correcte weergave is van hetgeen wij overeenkwamen, inclusief de specifieke 
werkzaamheden die wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren. 

Hoogachtend, 

BDO Audit a Assurance B.V. 
namens deze, 

ouman RA 

Voor akkoord getekend 
namens de raad van de gemeente Dinkelland 

Datum: 

Bijlagen: 
- tweede exemplaar van deze brief; 
- retourenvelop. 
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