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Jaarrekening 2017

Geachte leden van de raad,
Op 2 juli 2018 hebben wij de jaarrekening over het jaar 2017 van u ontvangen. Wij hebben
deze jaarrekening, die is vastgesteld op 22 mei 2018, voor kennisgeving aangenomen.
Door uw accountant is bij de jaarrekening 2017 een verklaring met beperkingen ten aanzien
van getrouwheid en ten aanzien van rechtmatigheid afgegeven. Er is sprake van een aantal
fouten en onzekerheden met betrekking tot het sociaal domein. Dit wordt veroorzaakt door
het ontbreken van controleverklaringen van zorgaanbieders of het ontbreken van een goed
keurend oordeel bij zorgaanbieders (waaronder SVB). Dit speelt bij meer gemeenten.
Verder signaleert de accountant dat de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noard
west Fryslân, die voor uw gemeente backoffice werkzaamheden uitvoert, op grond van de
Wet op de gemeenschappelijke regelingen voor 15 april volgend op het verslagjaar haar de
finitieve jaarstukken had moeten inzenden aan de deelnemende gemeenten. Aan deze ter
mijn wordt door de Dienst voor het tweede opeenvolgende jaar niet voldaan. Het gevolg is
dat eventuele afwijkingen van de ramingen verwerkt moeten worden in de jaarrekening van
het jaar volgend op het verslagjaar.
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Wij veachten dat u de bevindingen van de accountant gaat oppakken en op genoemde
punten verbeteringen doorvoert, c.q. laat doorvoeren. Wij zullen hier, naar aanleiding van de
jaarrekening 2017, geen gevolgen aan verbinden voor wat betreft de vorm van het provinciaal toezicht.
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Namens het college van Gedeputeerde Staten,

drs. H.L. Brouwer
Coördinator financieel toezicht gemeenten
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