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memo 
  
Aan Agendacommissie 
Van Berry van 't Westeinde 
Onderwerp Bespreking jaarrekening controle 2016 met de accountant 
Datum 19-6-2017 
  
Voor bij de behandeling van de jaarstukken ontvangt u hierbij een onderdeel uit het concept-verslag 
van de vergadering van het audit-comité. 
 
 
4. Bespreking met accountant van het verslag van bevindingen jaarrekeningcontrole 2016; 
Nicole Silverentand licht het onderzoek naar de jaarstukken toe. De accountant is voornemens een 
goedkeurende verklaring af te geven. De verklaring kan nog niet afgegeven worden, omdat het 
college de stukken nog definitief moet vaststellen. Het feit dat een goedkeurende verklaring wordt 
afgegeven is wederom opmerkelijk, in verband met de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. 
Voor wat betreft de Wet Normering Topinkomens worden geen toleranties geaccepteerd. De 
gemeente heeft alles netjes verwerkt.  
Ook voor SiSa zijn er geen bevindingen van de accountant. 
Er is sprake van € 98.000,00 aan ongecorrigeerde controleverschillen en € 1.400.000,00 aan 
onzekerheden. De onzekerheden zijn voor het grootste deel veroorzaakt door het PGB deel (SVB).  
Het jaarverslag voldoet aan alle eisen, wettelijk en de regels van de accountants. 
Voor wat betreft het resultaat van 2016 blijft Goirle dicht bij de begroting. De verschillen zijn relatief 
beperkt. De solvabiliteit is heel sterk (45%). 
Piet Poos vraagt of de raad niet zou moeten aangeven wat de raad acceptabel vindt met betrekking 
tot de solvabiliteit. 
Nicole Silverentand geeft aan dat de raad om zich hier een oordeel over te vormen, dan de 
omstandigheden goed in beeld moet hebben. 
Het weerstandsvermogen is in verhouding met de geïdentificeerde risico's heel erg sterk (een ratio 
van 4,7). Ook de Grondexploitaties staan op een positief resultaat. 
Wethouder Van der Heijden geeft aan dat het college overweegt Boschkens 1, 2 en 3 af te sluiten. 
Daardoor hoeft er geen negatieve rente meer betaald te worden aan het grondbedrijf.  
Nicole Silverentand merkt op dat er onzekerheden zijn als het gaat om prestatieleveringen in het 
Sociaal Domein. De gemeente is bezig hier een eigen systeem op te ontwikkelen, waardoor de 
afhankelijkheid van ketenpartners minder worden. Als accountant willen wij iets meer diepgang in 
het zicht op wat cliënten hebben ontvangen. Als dat is bereikt, dan gaat ook de onzekerheid bij het 
SVB weg. Nu is deze opgenomen als 100% onzekerheid. 
Ingrid van Beers geeft aan dat accountants in andere gemeenten dit meenemen als 50%. 
Nicole Silverentand checkt dit. 
Johan Swaans constateert dat de gemeente goed zijn best doet om de geldstromen rond PGB's in de 
greep te krijgen (pagina 17 verslag van bevindingen). Hij is hier blij mee. 
Nicole Silverentand vult aan dat dit nog niet overal het geval is. Er zijn veel gemeenten die dit met 
name een verantwoordelijkheid vinden van het SVB zelf.  
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Voor wat betreft de aanbestedingsregels zijn ook de interne regels gecontroleerd, zoals opgenomen 
in het controle protocol. Er zijn geen financiële onrechtmatigheden geconstateerd. Dat is een 
compliment waard. 
Er zijn geen bevindingen ten aanzien van frauderisico's en geen aanwijzingen voor corruptie en 
omkopingsrisico's.  
De aanbevelingen uit de managementletter zijn goed onder de aandacht en deze worden opgevolgd.  
De voorzitter concludeert dat we best tevreden kunnen zijn. 
Piet Poos merkt op dat het op andere plaatsen gebruik is dat het gesprek met de accountant zonder 
betrokkenen uit de organisatie wordt gevoerd. Het is goed om hier over na te denken, op een 
moment dat er verder niets aan de hand is. 
De voorzitter concludeert dat het audit-comité afspreekt dit met de nieuwe accountant zo in te gaan 
richten. 
Wethouder Van der Heijden geeft aan dat ambtenaren en wethouder aanwezig zijn als adviseurs. Er 
is geen enkele aanleiding om te vinden dat zij bij dit gesprek aanwezig moeten zijn. 
Patrick Plugers wijst op de verplichting uit de Gemeentewet om de jaarstukken, verslag van 
bevindingen en accountantsverklaring twee weken voor de raadsvergadering ter inzage te leggen. 
Nicole Silverentand geeft aan dat de gemeente op korte termijn het definitieve concept 
accountantsverslag ontvangt (ruim voor 21-6), wat in concept kan worden gedeeld met de 
raadsleden. De planning voor de verklaring en het definitieve verslag blijft zoals eerder afgesproken. 
Op dit moment zijn wij bezig met de laatste afrondingen in ons dossier, de review van de laatste 
versie van de jaarrekening en uitvoering van werkzaamheden op de door de zorgaanbieders 
verstrekte verantwoording (voor ons verplichte review van de accountants die deze verantwoording 
hebben verstrekt).  
Het audit-comité stemt in met deze werkwijze. 
Johan Swaans bedankt de accountant en het controleteam voor de samenwerking. 
 


