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Betreft: Aanpassing jaarrekening 2013 - eigen bijdrage WMO

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Tijdens onze jaarrekeningcontrole hebben wij één controleverschil geconstateerd boven onze
rapportagedrempel. Dit betreft de methodiek van de verantwoording van de ontvangen eigen bijdrage
van het CAK ten aanzien van de WMO. Deze ontvangsten worden als bate verantwoord bij ontvangst
van deze gelden (kasstelsel). Het BBV schrijft voor dat verantwoording plaats moet vinden op basis
van het baten-en-lastenstelsel. Conform dat laatste stelsel dient per balansdatum een vordering van
€ 700.000 op het CAK opgenomen te worden voor nog te ontvangen eigen bijdragen over 2013.
Doorvoering van deze stelselwijziging heeft een eenmalig effect op de vorderingen en schulden.
Aangezien de gemeenschappelijke regeling geen reserves aanhoudt, worden immers de eigen bijdragen
(in de toekomst) verrekend met de bijdragen van de gemeenten en leidt dus tot een overlopende
passief post ‘Nog te verrekenen’. Aangezien de vordering aan het begin van het jaar (per 1 januari
2013) ongeveer gelijk is aan de vordering aan het eind van het boekjaar 2013 heeft deze stelselwijziging
geen effect op de programmarekening 2013.

Wij hebben deze bevinding pas op 1 april 2014 met de ISD gecommuniceerd, nadat de concept-
jaarrekening al ter beschikking was gesteld aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten.
Wij erkennen dat dat een laat tijdstip is en dat het beter was geweest dat eerder te doen. Wij hebben
naar aanleiding van onze bevinding recent met de ISD de consequenties hiervan besproken. Aangezien
de effecten voor de jaarrekening 2013 zijn te overzien en het de voorkeur verdient een jaarrekening op
te stellen die voldoet aan het BBV, zijn wij in dat gesprek tot de conclusie gekomen dat deze
stelselwijziging alsnog moet worden doorgevoerd in uw jaarrekening 2013.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan
kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers B.V.

Drs. A.E. Gerritsma RA
Senior Director


