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Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Bijgaand ontvangt u het accountantsverslag 2017 van onze accountant Baker Tilly Berk naar aanleiding van 
de controle over het jaar 2017. In deze brief geven wij een korte toelichting op het verslag.  
 
Allereerst zijn wij bijzonder verheugd dat de accountant een goedkeurende accountantsverklaring afgeeft. Al 
langere tijd zijn we bezig om verbeteringen in de organisatie en de bedrijfsvoering door te voeren. Hoewel dit 
proces nog niet is afgerond, zien wij het ontvangen van de goedkeurende verklaring als belangrijke indicatie 
dat we hiermee op de goede weg zijn.  
 
De accountant noemt een aantal specifieke punten vanuit zijn controle. Wij hebben u eerder toegezegd na 
de zomer te komen met een plan van aanpak voor de verdere verbetering van de interne beheersing en 
zullen daarbij aandacht besteden aan de bevindingen van de accountant. Voor dit moment hechten wij er 
aan alvast een nadere toelichting te geven op het sociaal domein. 
 
Het verkrijgen van voldoende zekerheid voor de geleverde zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden 
budgetten (PGB’s) is lastig. Dat speelt niet alleen in onze gemeente, maar is nog steeds een landelijk 
vraagstuk. In de commissie AFE van 25 januari 2018 hebben wij een nadere toelichting gegeven op de wijze 
waarop wij deze zekerheid trachten te verkrijgen. De meeste controlepunten waren gebaseerd op het 
Stappenplan gemeentelijke controleaanpak Sociaal Domein, dat is gemaakt door koepelorganisaties uit de 
zorg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar we hadden ook een aantal nieuwe elementen 
toegevoegd, onder andere gebaseerd op informatie van Zorgkantoren, informatie van het CAK, maar ook 
advies van één van de grote accountantskantoren. Het controleplan is destijds ook afgestemd met onze 
accountant.  
 
Vrijwel alle toen genoemde werkzaamheden zijn door ons de afgelopen maanden daadwerkelijk uitgevoerd. 
Uiteindelijk hebben deze werkzaamheden aan de accountant voldoende zekerheid gegeven om een 
goedkeurende verklaring af te geven. Tegelijkertijd zien wij dat de accountant van mening is dat er nog 
steeds een behoorlijke onzekerheid resteert. Meer dan in onze beleving gerechtvaardigd zou zijn.  
 
 
 
 
 

Bezoekadres: 

 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 

 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen  

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 

 

mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/
mailto:info@oude-ijsselstreek.nl
http://www.oude-ijsselstreek.nl/


Dit verschil van inzicht ligt voornamelijk in het wegen van de zekerheid die de diverse controlepunten 
opleveren. Daar is helaas geen blauwdruk voor en komt voornamelijk neer op “professional judgement”.  
De accountant is daarbij van mening dat alles wat niet 100% zeker is, als 100% onzeker aangemerkt moet 
worden. In onze beleving zet dit de door de accountant geconstateerde onzekerheid op het sociaal domein 
wel in een iets ander daglicht. Binnenkort zullen wij daarom het gesprek met de accountant aangaan, met 
als doel te komen tot een iets aangepaste aanpak voor 2018 die voor beide partijen acceptabel is, zonder 
daarbij de administratieve last bij ons, de zorgaanbieders of onze cliënten te verhogen.  
 
Wij vonden het belangrijk deze nuancering aan te brengen en vertrouwen erop u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd. 
 
 
burgemeester en wethouders, 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Mevrouw M.J.F. Verstappen                 De heer O.E.T. van Dijk 
gemeentesecretaris burgemeester 
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