Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
(in te vullen door de griffie)
Datum: 15 januari 2016
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: Gerrit Taute/PCG
Onderwerp: Accountantsverklaring sociale domein
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1. De VNG geeft aan dat er over 2015 veel niet goedkeurende accountantsverklaringen
zullen worden afgegeven. Verwacht het college dat dit ook geldt voor Wijk bij
Duurstede?
2. Berust het college in de huidige situatie of worden er nog acties uitgevoerd om toch

een goedkeurende verklaring te krijgen?
Wordt er extra druk uitgeoefend op de zorgverleners om hun zaken op orde te
krijgen?
Zijn er sancties mogelijk als zorgverleners geen zekerheid verschaffen? (in die zin dat
eventueel resterende onzekerheden en risico’s m.b.t. juistheid en volledigheid van de
declaraties bij de zorginstellingen zelf worden gelaten)
3. Hoe gaan de gemeenten uit de regio om met deze problematiek?
4. De Provincie speelt als gemeentelijk toezichthouder een belangrijke rol. Hoe gaat de

Provincie om met de problematiek?
De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft recent (21 december 2015) in een
ledenbrief de vinger gelegd bij de accountantsverklaring 2015. De verwachting is namelijk
dat door accountants bij de gemeentelijke jaarrekening over 2015 veel niet goedkeurende
accountantsverklaringen zullen worden afgegeven. De oorzaken hiervan zijn fouten,
onzekerheden en onduidelijkheden in het Sociale Domein (de PGB-gelden en de zorg in
natura). Dat er niet veel goedkeurende accountantsverklaringen voor gemeenten komen is
volgens de VNG wrang. De oorzaken van de onzekerheden en onduidelijkheden waar
gemeenten mee worden geconfronteerd liggen immers voor een groot deel buiten de macht
van gemeenten. Vanwege de systematiek werken ze echter door in het accountantsoordeel bij
de gemeenterekening. Het probleem zit bij de zorgverleners (achterstallige facturatie,
afrekeningen e.d.) maar komt wel op het bordje van de gemeenten terecht.
De VNG heeft inmiddels geadviseerd het eventueel niet goedkeurend oordeel voor wat
betreft de financiële rechtmatigheid voor lief te nemen en de energie te richten op de
controles voor de jaren 2016 en 2017.
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