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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het algemeen bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen 
jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van GGD Noord- en Oost Gelderland te Apeldoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van 
GGD Noord- en Oost Gelderland op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting 
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutatics over 2016 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder de 
verordeningen zoals opgenomen ín het Normenkader accountantscontrole 2016.

De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2016;
het overzicht van baten en lasten over 2016;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor waardering en 
rosultaatbcpaling on andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitqevoerd volgens het Nederlands recht, waar onder ook de 
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bade), 
de controleverordening Gelre IJssel 2005 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 21 april 2006 
en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) 2016 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van GGD Noord- en Oost Gelderland zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaar rekening als 
geheel bepaald op O 180.000, waarbij de bij onze controle toegepaste gocdkcuringstolerantie bedraagt 
voor fouten lŭ en voor onzekerheden 3^ van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, 
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
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Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 
Bado. Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informalie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze 
controle geconstateerde afwijkingen boven de C 50.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die 
naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere 
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, 
die beslaat uit:

het jaarverslag, waaronder het bestuurlijk kader, de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hehben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de wet gemeenschappelijke regelingen 
en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden hij de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks en het algemene bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, waaronder de verordeningen, zoals opgenomen in het Normenkader 
accountantscontrole 2016

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.
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Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de v/et 
gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van ds jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een oontroleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze conti ole is uilgevoerd met een hoge mate maar geen absolute male van zekeiheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, h de conlroleverordening Gelre IJssel 2005 dal is vastgesteld door het 
algemeen bestuur op 21 april 2006, de Regelinq Controleprotocol WNT 2016, ethische voorschriften en 
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
losten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de gemeenschappelijke regeling:
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
het evalueren van de presentatie, structuur en ínhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen en;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutatics 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met liet algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Zwolle, 12 april 2017

Ernst 8i Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Schuurkamp RA
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í Condities
De mschťglng om de controleverklaring openbaar te maken wordt 
gegeven oneer de volgende condities: 
e Indíén no het verlenen ven deze machtiging feiten en

omstandigheden bekend worden die van essentiële beiekenis 
zijn voor het beeld dat de jaarrekening opioopí, is rader overleg 
met de accountant noodtakel ijk.

* De machtiging heeft hetrekkinq op het opnemer van de 
coniroleverklaring in het ten behoeve van de a, genene 
vergadering uit te brengen verslag, waarin ook de ongemaakte 
jaarrekening wordt opçcnoirien.

h 13e machtiging heelt ook betrekking op het opnemen var de 
enntŕoleversdartr j in het bij het handel sregister te deponeren 
verslag, mits de benandelîno var ce jaarrekening op de 
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt, 

r De voor deponering bij het handelsregister bestemde 
jaarrekening waarin up yiond van artikel 2:397 3'iV 
vereenvoudigingen zijn ajiigebr acht, dient te zijn ontleend aan 
de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening.
Een concept van deze voor deponering bij het handelsregister 
bestemde jaarrekening dient aan ens tsr inzage te worden 
gegeven.

* Decontroleverklaring kan ook weiden toegeveegd indíén de 
iaarrokening cp elektronische wijze, bi. voor beeld opinie'net, 
wordt openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de vollecigs 
jaarrekening te rijn er deze dient goed to zijn afgcscheider von 
andere gelijktijdig elektronisch openbaar gemáákte informatie.

r Indien de reeds openbaar genaakte jaarrekening wordt 
ppgenomen In oen andci stuk tul zul worden openbaar 
gemaakt, is voor het op icmt i van da controleverklaring daarbij 
opnieuw toestemming van de accourtant nodig.

2 Toelichting op de condities
2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur
De ar r.c irritant zendt zijn controlcvui klaring door yuans aar de raad 
van commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in 
overeenstemming met Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat ín 
artikel 393 onde' meer zegt: “De accountant geeft de u’tslag van 
zijn onderzoek weer in een verklaring". "De accountant brengt 
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen 
en aan liet bestuur."

2.2 Algemene vergadering
Openbaarmaking van de cantrcleverktarlng is slechts toegėätaan na 
uitdrukkelijke toestemming van de a c cour tart. lí dit kader wordt 
onder openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het 
publiek, dan wel aan een zodanige kring van personen cat deze met 
het publiek gelijk is te stellen. Verspre ding onder aandeelhouders 
c.q. leden volt ook or der dit begrip openbaar maken, zodai voor he: 
opnemen van de controleverklaring In het verslag dot aar de 
algeTene vergaesring wordt uifgebracht machtiging var do 
accountant nodig is.

2.3 Controleverklaring plus verantwoording
De machtiging heeft betrekking cp gublícalie in net verslag waarin 
tevens is opgenomen de jaarrekening waai op da controleverklaring 
hetrekkirg heeft. Deze conditie sfoc t op de beroepsregels die 
zeggen rist het de accountant verboden is toestemm ng te geven tel 
openbaarmaking van zijn verklaring anders dan tezamen met de 
verantwoording waarop die verklaring betrekking heeft. De 
accountant zal ook altijd de overige innoud van hst verslag w'llen 
zien, omdol ItcL nern niet loegestean is toestemming tot 
openbaarmaking var zijn verklaring te verlenen indíén doe- de 
Ínhoud van de qezamemiļk openbaar gemaakte stukken een onjuiste 
indrek omtrent de hetekenis van ris Jaarrekening wordt geweld,

2.4 Gebeurtenissen tussen datum coniroleverklaring en 
algemene vergadering

Aandacht dient geschonken te worden uur hel feil dat zich lessen de 
datum van de corťoleverklarīng en de datum van de algemene 
vergadering waarin omtrent de vaststel ing van de jaarrekening 
wordt beslist, feiten of omstandigheden kunnen voordoen die van 
essentiële betekenis zijn voer he: bee d dat de jaarrekening oproept. 
De accouriLdnt dient namelijk op grond van COS 56Ū 
controlewerkzaamheden le verrichten oíe er op gericht zijn 
toereikende controle-ìrfnrmatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen 
voor de datum var. re coníxolewerklarif'g clip aanpassing von oĮ 
vermelding in ce.aarrekeninç vere sen, zijn gesignaleerd.

Indíén de accourlonl gebeurtenissen ter kennis komen, die van 
materiële betekenis kunnen zíjn voordo jaarrekening, dient de 
accountant te overwegen of die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en 
toereikend zijn vermeld in de toelichtínq bl| de |aa"ekening. Als de 
accountant tussen de datum van de controlevarkla- ng en de datum 
gat do jaarrekening openbaar wordt gemaakt, kennis neemt van eer 
bic dat do jaarrekening materieel zou kunnen beïnvloeden, dient de 
accountant te beoordelen of do jaarrekening moet worden gewijzigd, 
de cwestíe te bespreken met ce leiding en te handelen zoals cp 
gronc var de omstandigheden rpodzakelijk is.

2.5 Handelsregister
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen 
ssmen met bet jaarverslag en de overigs gegevens; overgelegd ĉan 
de algemene vergadering. De a gemene vergadering beslist ave: da 
Vaststelling ven de jaarrekening. Pas na do vaststelling van de 
jaarrekening door de algemene vergadering is sprake van een 
vennootschappefjke jaarrekening. Deze Jaarrekening zal in dc roqc 
in ongewijzigde vorm wor den welgesteld. Aan de 
ven.nooUchappC'tjkejaarrekening most als onderdeel van de overige 
gegevens de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst 
hiervan is normaal gesproken identiek aan de eerder ulgulugde 
controleverklaring. I íet is de vennootschappelijke jaarrekening die 
saTïn met het jaarverslag en de overige gegevens bij het 
handolsrecisLci wordt openbaar gemaakt. Onder de overige 
gegevens bobooi L dan le zijn opge nonen de control “verklaring die 
behoort bt] de volledige jaarrekening. Inden de behandeling van de 
jaarrekening op de algemene vergadering niet Lot aanpassing leidt, 
kan de conlroleverk aring worden toegevoeqċ aan de door de 
algemene vergadering vastgestelde jaarrekening er b:j tijdige 
deponerirg van het verslag ten kantore var het handelsregister als 
onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt.

2.6 Openbaarmaking op andere wijze
Dé jaarrekening kan onk worden opcubcni gemaakt op andere wijze 
dan door deponering bij hst handelsregister. De rortrokver klaring 
kan ook dan worden tosgevoegd, mits het gaat on openbaarmaking 
van de vol edige jaarrekening. Indian een deel van een jaarrekening 
dan v/el een verkorte jaarrekening openbaar wordt gemaakt, Is net 
niet tr,“gestaan dat daarbij enigerlei door de accountant gegeven 
mededeling vjordt openbaar genaakt, tenzij:
a. hij tot het oorceel is gekomen cat in de gegeven

onstendigheden hst desbetreffende stuk toereikend is, oi
b. op gronc var weltelijke voorschriften met openbaarmaking van 

liet dcsbĽlľc'ľeude stuk ran worden vo staan.
ndien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is 
nader overleg met de accountant noodzakulijk, Bij het opnemen van 
de jaarreken'ng en de controleve-klaring op internet dient 
gewaarborgd te worden dat de jearrekenínq goed is afgescheiden 
van andere irfornat e op de īntsrnets’te. Cä scheiding kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening ín n'et bewerkbare 
vorm a s een afzonderlijk bestand op le nonen o; door een 
waarschuwing npte nemer indien de lezer de jaarrekening ver aat.

2.7 Opnemen in een ander stuk
Indiër ċe -eeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opger.oriian 
in een ande' stuk dat za worden openbaar gemaakt, is sprake van 
een nieuwe openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de 
accountant rudiy. Een voorheek: var ceze situatie is de publicatie 
van een emissitprospeclus met daarin cpgenomen de jaarrekening, 
nadat dezelfde jaarrekening tezamen met dt andere jaarstukken is 
gedeponeerd bij het handel sregistcr. Voor elke nieuwe 
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant
nodig.

2.Ö Gebeurtenissen na de algeméne vergadering
Indien na de vaststelling van dejaar rekening feiten er 
omstandigheden bekend zijn geworden waardoor de jaarrekening 
niet langer hst wettelijk vereiste inzicht geeft, moet niettemin de bij 
de vastgestelde jaarrekening afgegeven controleverklaring worden 
gehandhaafd, evenals de bij het ban riels re pistor reergelcgde 
cűiitrcieveiklar ing. in cat geval dent de rechtspersoon ever deze 
feilen en omsLurdigheden een mededeling bij hat handelsregister te 
dcpūrorcn, voorz en van een controlevei klaring. Ook n deze situatie 
Ís rader overleg met ce accountant roodzuke ijk.


