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Aanleiding 
 
 Goedkeurende controleverklaring van de accountant Ernst & Young 
 Uitkomsten controle en overige informatie 2015: Rapportage aan de gemeenteraad door 

Ernst & Young  

 
Goedkeurende verklaring van de accountant  
Het jaarrekeningtraject over het jaar 2015 was een bijzonder en complex proces. De vele 
onzekerheden en onduidelijkheden met betrekking tot de controle van de 3 D’s zorgden voor 
een flinke vertraging in de aanlevering van de stukken. De accountant heeft uiteindelijk een 
goedkeurende verklaring afgegeven. In deze verklaring zijn wel een aantal 
onzekerheden/fouten benoemd, maar deze liggen binnen de geldende tolerantiegrens om 
toch een goedkeurende verklaring te mogen geven. Daarnaast heeft de accountant het 
definitieve verslag van bevindingen aangeleverd. Onderstaand volgt een korte toelichting 
hierop. 
 
Onzekerheden/fouten 
 
Voorziening pensioenen wethouders te hoog opgenomen 
De accountant constateert dat de voorziening pensioenen wethouders te hoog is 
opgenomen. In feite betreft dit een gebeurtenis na balansdatum. Medio februari is pas 
bekend geworden dat de waardeoverdracht van een voormalige wethouder in het voordeel 
van de gemeente uitpakte. Er is al eerder voor gekozen om deze financiële mutatie te 
verwerken bij de tussentijdse rapportage/kadernota. 
 
PGB’s 
De onzekerheid rondom de PGB’s was al langer bekend. De SVB heeft geen goedkeurende 
accountantsverklaring gekregen, waardoor onze accountant niet kan steunen op deze 
verklaring. 
 
WMO en jeugdzorg 
De onzekerheid betreffende WMO en jeugdzorg gaat over de nog niet definitief getekende 
eindafrekeningen 2015 met een beperkt aantal zorgaanbieders op het moment van de 
accountantscontrole.  
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Verslag van bevindingen 
Onderstaand volgt een reactie van het college op de bevindingen en aanbevelingen. Ten 
opzichte van het voorlopige verslag van bevindingen is er een aanbeveling bijgekomen m.b.t. 
de wmo en jeugdzorg. De reactie op de andere bevindingen/aanbevelingen waren al 
opgenomen in het raadsvoorstel, maar worden voor de volledigheid onderstaand 
weergegeven. 
 
WMO en jeugdzorg (nieuw) 
De accountant adviseert de processen dusdanig in te richten dat ook tussentijdse controles 
kunnen worden uitgeoefend en dat zicht wordt gekregen op de prestatielevering.  
We zijn bezig om de administratieve processen zo in te richten dat we voldoen aan de 
gestelde eisen. 
 
Investeringen 
In haar rapport heeft de accountant een opmerking gemaakt over de registratie van 
kredieten: Het inzicht in de voortgang van de kredieten kan worden verbeterd. Het college 
zal hier voor in de jaarrekening 2016 op een andere wijze registreren. 
 
Voorzieningen 
De onderbouwingen en de toetsing van de onderbouwing van de voorzieningen dient 
periodiek te worden herzien. Niet alle voorzieningen worden periodiek getoetst. Het college 
zal in 2016 alle voorzieningen periodiek toetsen. 
 
Bijlagen  
 Jaarstukken 2015 inclusief accountantsverklaring versie 3 
 Verslag van bevindingen  
 
 
 



 

Jaarstukken 2015 inclusief accountantsverklaring 
148 

Controleverklaring
 
 

  



Jaarstukken 2015 inclusief accountantsverklaring 
149 


	memo college 2016-07-05 inzake reactie op verslag van bevindingen accountant
	Accountantsverklaring pag 148 en 149
	nota 2016-07-05 Jaarstukken 20ccountantsverklaringi versie 3 148
	nota 2016-07-05 Jaarstukken 20ccountantsverklaringi versie 3 149


