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Toleranties

Goedkeuringstolerantie (start controle)

Fouten 1% van de lasten

3% van de lasten

€ 1.160.000

Onzekerheden € 3.480.000

Rapporteringstolerantie

Fouten € 50.000

Onzekerheden € 50.000
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Status van de controle

- De controle van de jaarrekening is onderhanden

- Afwikkeling van de onderstaande punten:

- Sociaal domein (3 decentralisaties)

- Afronding controle gevolgd door onafhankelijke kwaliteitsreview

Sociaal Domein:

 24 mei: eerste informatie van Ridderkerk inzake Sociaal Domein ontvangen

 30 mei: concept audit alert verschenen (aandachtspunten accountantscontrole Sociaal Domein)

 10 juni: afkeurende verklaringen auditdienst SVB inzake Persoongebonden budgetten WMO en Jeugd 

(landelijk beeld)

 13 juni: verslagen bevindingen SVB ontvangen (landelijk beeld)

 16 juni: per heden nog enkele verantwoordingen van zorgaanbieders te ontvangen

 20 juni: Afrekening SVB per gemeente over 2015

 30 juni: Vaststelling jaarrekening GR Jeugdhulp gepland

Hoofdlijnen bevindingen
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Onderwerp Bevinding

Jeugdzorg Jaarrekening GR Jeugdhulp in concept beschikbaar. Positief resultaat € 2,8 miljoen. Accountantscontrole 

nog niet afgerond.

WMO Begeleiding (zorg in natura);

• € 0,1 miljoen te weinig aan lasten verantwoord (recent ontvangen afrekening viel hoger uit)

• € 0,1 miljoen als onzeker aangemerkt (nog geen verantwoording ontvangen)

PGB’s via SVB In de concept jaarrekening is € 1,1 miljoen opgenomen als uitgaven in het kader van PGB. Het totale 

bedrag wordt als onzekerheid aangemerkt, omdat:

• De uitgaven PGB via SVB worden niet getoetst voor wat betreft prestatielevering (niet door SVB en niet 

door de gemeenten). 

• De auditdienst van SVB heeft afkeurende verklaringen verstrekt. Dit is het landelijke beeld. De fout voor 

Ridderkerk is niet te bepalen

Hoofdlijnen bevindingen

6



Onderwerp Bevinding

Grondexploitaties • Meerjarenprognose Grondexploitatie 2016 (MPG 2016) is basis voor waardering 
in de jaarrekening 2015

• Bedrijventerreinen vrijwel geen verkopen in 2015

• Woningbouw loopt beter/goed

GR Nieuw Reijerwaard Grondexploitatie is sluitend, maar hoog risicoprofiel

Hoofdlijnen bevindingen
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Ontwikkeling eigen vermogen en resultaat
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Verbeterd ten opzichte van proces jaarrekening 2014

Aandachtspunten BAR-organisatie 2016:

− Uniform werken binnen de BAR  de drie gemeenten werken in het jaarrekeningproces nog op drie verschillende 

wijzen. Efficiency kan bereikt worden door een meer uniforme manier van werken te hanteren. 

Dit is tevens een uitgangspunt in onze offerte 2016 en verder. 

− Interne kwaliteitscontroles (plus verwerken hiervan) op de aangeboden jaarstukken en controledossier:

− Interne consistentie

− Rekenkundige juistheid

− BBV ‘proof’ maken van uw jaarstukken

− Jaarrekeningproces versus volledigheid opsteldossier 

− Nieuw activa beleid per 2016  wij vragen uw aandacht voor een check op juiste waardering bijv. een integrale 

check op uw activastaat

Aandachtspunten proces jaarrekening
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Invoering vennootschapsbelasting voor ‘overheidstaken’

Vernieuwing Besluit begroting en verantwoording (Bbv) 

Ontwikkelingen Europese aanbestedingsregels

Onderwijshuisvesting

Individueel Keuzebudget

Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Implementatie generiek toezicht (extra informatie in de jaarstukken)

Aan gemeente gerelateerde partijen (nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen)

Wet normering bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector

Garantstellingen

Rol en verantwoordelijkheden Auditcommissie

Actuele ontwikkelingen
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