
¥ 
Memo 

 

 

Datum: 30 januari 2017 

Aan: het presidium, Griffie,  

Van: R. de Jonge, Griffie 

Onderwerp: planning jaarrekening 2016 

 

 

Gevraagd besluit:  

Onderstaande herziene planning voor de jaarrekening 2016 vast te stellen, zodat de raad deze nog 

vóór het zomerreces van 2017 kan vaststellen. 

 

 

Toelichting. 

Op 21 november 2016 heeft u de data voor de planning- en control documenten in 2017 vastgesteld. 

Onderdeel hiervan is de planning voor de jaarrekening 2016: 

1.   Vaststellingsdatum college: (uiterlijk) 2 mei 2017. 
2.  Informatie fase: technische toelichting op 8 mei 2017 (voorafgaand aan de commissievergadering). 

3.   Informatie- en meningsvormende fase: behandeling in de auditcommissie (financiële deel) op:  

  - 11 mei 2017; 

  - 18 mei 2017; 

 - 24 mei 2017. 
4.  Meningsvormende fase: behandeling in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen 

op 29 mei 2017. 

5.   Besluitvormende fase: vaststelling raad op 19 juni 2017. 

 

Zowel EY (in de managementletter 2016) als het college van burgemeester en wethouders (in de reactie 

op de managementletter, RI16.0158) hebben geadviseerd de planning voor de jaarrekening 2016 zodanig 

aan te passen dat deze kan worden vastgesteld in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. 

 

De reden hiervan is gelegen in de decentralisatie van de WMO en Jeugdwet. In 2016 is sterk ingezet op 

de implementatie van het berichtenverkeer tussen gemeente en zorgaanbieders. Hiermee wordt de 

administratieve last voor alle partijen in het zorgverleningsproces verminderd. Het college heeft 

vastgesteld dat aanbieders van zorg achterlopen met de afrekening via het berichtenverkeer.  

Begin december is 36% van de gecontracteerde waarde in beeld. Dit is onvoldoende om snel de boeken te 

kunnen sluiten. Het betekent dat, net als vorig jaar, gewacht moet worden op de productieverklaringen die 

zorgaanbieders uiterlijk 1 maart 2017 aan moeten leveren. EY zal om deze reden de controle voor het 

onderdeel WMO en Jeugdwet  in mei 2017 aanvangen. 

 

Alle inspanningen zijn erop gericht de jaarrekening 2016 met een goedkeurende verklaring van EY voor de 

wettelijke termijn van 15 juli 2017 vast te stellen en te verzenden naar bij de provincie Noord-Holland. 

 

Op grond van het vorenstaande stel ik u voor de planning voor de jaarrekening 2016 als volgt aan te 

passen: 

1.   Vaststellingsdatum college: (uiterlijk) 30 mei 2017 (op 1 juni 2017 beschikbaar voor de raad). 
2.  Informatie fase: technische toelichting op 6 juni 2017 (voorafgaand aan de commissievergadering). 

3.   Informatie- en meningsvormende fase: behandeling in de auditcommissie (financiële deel) op:  

  - 8 juni 2017; 

  - 15 juni 2017; 

 - 21 juni 2017. 
4.  Meningsvormende fase: behandeling in een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen 

op 26 juni 2017. 

5.   Besluitvormende fase: vaststelling raad op 10 juli 2017. 

 

Het college van burgemeester en wethouders wordt na uw besluitvorming per brief geïnformeerd over de 

aangepaste planning. 

 

 


