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Geachte leden van het algemeen bestuur,

Graag bieden wij u hierbij ons accountantsverslag aan met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2018 van de 
gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. Deze rapportage beschrijft op hoofdlijnen onze controleaanpak en de belangrijkste 
aangelegenheden die wij tijdens onze controle in overweging hebben genomen. Wij zijn van mening dat de reikwijdte van onze 
werkzaamheden en de resultaten daarvan een deugdelijke basis vormen voor ons oordeel over de jaarrekening 2018 van GGD 
Zeeland.

Wij hebben bij uw jaarrekening een controleverklaring met de strekking van oordeelonthouding met betrekking tot 
rechtmatigheid afgegeven. Deze hangt voornamelijk samen met het niet kunnen vaststellen van het recht op zorg met 
betrekking tot jeugdzorg.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met onze opdrachtbevestiging van 7 november 2018, kenmerk 
3114738560/2018.055529/AA.

Graag danken wij u en uw medewerkers voor de medewerking die wij hebben ervaren tijdens onze controle. 

Hoogachtend,

Deloitte Accountants B.V.

Aan het algemeen bestuur van 
de GGD Zeeland

Postbus 345

4460 AS GOES

Datum

12 juni 2019

Ons kenmerk

Deloitte Accountants B.V.
Park Veldzigt 25
4336 DR Middelburg
Postbus 7056
4330 GB Middelburg
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9895
www.deloitte.nl

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de ‘Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, mei 2018’ gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte 

Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Bestuurlijke samenvatting controle 2018

Conclusies jaarrekeningcontrole 2018 

Getrouwheid en

rechtmatigheid

• Wij geven een oordeelonthouding met betrekking tot jeugd af. 

• De gehanteerde materialiteit voor fouten en onzekerheden bedraagt € 1.146.000 respectievelijk € 3.438.000. Voor een 
wezenlijke onzekerheid (welke leidt tot een verklaring van oordeelonthouding) geldt een materialiteit van € 11.460.000.

Financiële positie
• Het gerealiseerde resultaat over 2018 bedraagt € 1.411.000 (2017: € 402.000).

• Het weerstandsvermogen wordt als voldoende gekwalificeerd in het jaarverslag.

Interne beheersing

• De interne beheersing omtrent in Inkoopbureau jeugdhulpverlening is verbeterd ten opzichte van voorgaand jaar. De interne 
beheersing van de GGD Zeeland is eveneens verbeterd, zij dat een aantal voorgenomen verbetermaatregelen nog verder
geëffectueerd moeten worden. Voor bevindingen ten aanzien van de interne beheersing verwijzen wij verder naar de 
managementletter.

Kwaliteit 

verslaggeving

• Wij hebben het door het management toegepaste proces met betrekking tot belangrijke verslaggevingspraktijken geëvalueerd 
en hebben gegevensgerichte controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij zijn van mening dat de verslaggevingspraktijken en de 
toegepaste inschattingen redelijk zijn en consistent worden gebruikt.

• De jaarrekening 2018 geeft overeenkomstig de begroting inzicht in de baten en lasten van de programma’s. Verder is per 
programma aangegeven wat bereikt is, wat daarvoor gedaan is en wat het heeft gekost. Hierbij is een relatie gelegd met de 
geformuleerde doelstellingen uit de (gewijzigde) begroting en de vastgestelde begroting “Kadernota/Programmabegroting 
2018-2021”. De informatiewaarde van de jaarstukken is ten opzichte van voorgaand jaar toegenomen, waarbij wordt 
opgemerkt dat nog verdere verbeteringen mogelijk zijn.

• In 2018 is ingespeeld op vernieuwingen in het kader van het BBV, waaronder de opname van taakvelden en voorgeschreven 
beleidsindicatoren. 

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland
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Inleiding

Onze belangrijkste bevindingen

Wij verstrekken een oordeelonthouding bij 
de jaarrekening 2018

Wij hebben onze controle van de jaarrekening 2018 van GGD 
Zeeland uitgevoerd, en hebben een oordeelonthouding met 
betrekking tot rechtmatigheid afgegeven. Deze hangt 
voornamelijk samen met het niet kunnen vaststellen van het 
recht op zorg.

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde 
controleverschillen geïdentificeerd met 
betrekking tot het vermogen en het resultaat 

Wij hebben tijdens onze controle geen niet-gecorrigeerde 
feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze 
rapporteringsdrempel die van invloed zijn op het vermogen of 
het resultaat van de gemeenschappelijke regeling. 

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde 
controleverschillen geïdentificeerd met 
betrekking tot rechtmatigheid

De begrotingsoverschrijdingen zijn in de jaarrekening 
toegelicht. Er is geen sprake van controleverschillen (feitelijke 
afwijkingen) ten aanzien van getrouwheid en rechtmatigheid.

Geen feitelijke niet-gecorrigeerde controleverschillen 
geïdentificeerd met betrekking tot de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT)

Wij hebben tijdens onze controle geen niet-gecorrigeerde 
feitelijke afwijkingen geïdentificeerd groter dan onze 
rapporteringsdrempel die van invloed zijn op de WNT. 

Wij verstrekken een 

controleverklaring met strekking 

oordeelonthouding af bij de 

jaarrekening 2018.

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

Onze opdracht is ongewijzigd uitgevoerd

Met de opdrachtbevestiging van 7 november 2018 heeft u ons 
opdracht gegeven tot het controleren van de jaarrekening 2018. 
Naast de opdrachtbevestiging zijn bepalend (geweest) voor onze 
controle:

• Het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).

• Uw verordening controle op het financieel beheer en op 
de inrichting van de financiële organisatie (controleverordening
op grond van artikel 213 van de Gemeentewet).

• Het op 22 maart 2019 aan het algemeen bestuur ter 
kennisgeving overgelegde normenkader.

De reikwijdte van onze controle staat omschreven in de 
opdrachtbevestiging. Er is gedurende het verloop van de controle 
op geen enkele wijze sprake geweest van een beperking of 
wijziging in de reikwijdte van onze controle. Wij achten de 
reikwijdte van onze controle voor 2018 voldoende voor de 
doelstelling van onze controle.

Wij zijn onafhankelijk van GGD Zeeland

Ons zijn geen relaties bekend tussen Deloitte Accountants B.V. en 
haar zuster- en/of dochterondernemingen of de memberfirms van 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited en hun respectievelijke zuster-
en/of dochterondernemingen en GGD Zeeland, die naar ons 
professionele oordeel mogelijk van invloed kunnen zijn op onze 
onafhankelijkheid. 

Onze volledige onafhankelijkheidsbevestiging is te vinden in 
bijlage A bij deze rapportage.
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Er zijn geen belangrijke wijzigingen in de 
verslaggevingsregels

Significante verslaggevingsgrondslagen en de toepassing 
hiervan zijn zeer belangrijk voor de presentatie van de 
financiële positie en de resultaten van de gemeenschappelijke 
regeling. Daarnaast vereisen zij van het management het 
toepassen van oordeelsvorming ten aanzien van moeilijke, 
subjectieve en complexe posities, vaak vanwege de noodzaak 
om inschattingen te moeten maken over het effect van zaken 
die inherent onzeker zijn.

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van de 
gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de toelichting 
in de jaarrekening 2018. Als gevolg van wijzigingen in het 
BBV wordt met ingang van 2018 het overzicht van taakvelden 
toegevoegd aan de jaarrekening.

Wij hebben het door het management toegepaste proces met 
betrekking tot belangrijke verslaggevingspraktijken 
geëvalueerd en hebben gegevensgerichte 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Indien nodig, hebben wij 
specialisten betrokken bij het beoordelen van de toepassing 
van de juiste methodiek, de aannames, de berekeningen en 
de consistente toepassing van de betrokken modellen en/of 
de van toepassing zijnde financiële verslaggeving. Wij zijn van 
mening dat de verslaggevingspraktijken en de toegepaste 
inschattingen redelijk zijn en consistent worden gebruikt.

Strekking controleverklaring: 
oordeelonthouding wegens onzekerheden 
uitgaven uitvoering Jeugdwet

Wij hebben de jaarrekeningcontrole 2018 uitgevoerd met 
inachtneming van de volgende toleranties, zoals opgenomen in de 
door u vastgestelde controleverordening en uw controleprotocol.

Verklaring met beperking:

Afkeurende verklaring (voor fouten) respectievelijk 
oordeelonthouding (voor onzekerheden):

We hebben met betrekking tot in de jaarrekening verantwoorde 
kosten inkoop jeugdhulp Zeeland onzekerheden – met name 
veroorzaakt door externe factoren (bijlage B) – geconstateerd met 
betrekking tot het recht op zorg die de materialiteitsgrens van 
10% voor de jaarrekening overschrijden. Wij hebben derhalve bij 
de jaarrekening een controleverklaring met strekking 
oordeelonthouding ten aanzien van de rechtmatigheid verstrekt.

Voor getrouwheid hebben wij een goedkeurende 
controleverklaring verstrekt.

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

Wij hebben de jaarrekeningcontrole 

2018 uitgevoerd met inachtneming 

van de volgende toleranties, zoals 

opgenomen in het door u 

vastgestelde controleprotocol:

• Voor fouten bedraagt de tolerantie 

1% van het totaal van de lasten 

inclusief toevoegingen aan de 

reserves: €1.146.000

• Voor onzekerheden bedraagt de 

tolerantie 3% van het totaal van 

de lasten inclusief toevoegingen 

aan de reserves: € 3.438.000.

Fouten > 1% < 3% van het totaal 

van de lasten € 1.146.000

Onzeker-

heden

> 3% < 10% van het 

totaal van de lasten € 3.438.000

Fouten > 3% van het totaal van 

de lasten € 3.438.000

Onzeker-

heden

> 10% van het totaal van 

de lasten € 11.460.000
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Belangrijkste bevindingen uit onze controle

De grondslagen van de jaarrekening zijn aanvaardbaar

De belangrijkste verslaggevingsgrondslagen van uw 
gemeenschappelijke regeling zijn uiteengezet in de 
grondslagen van de jaarrekening 2018. 

Wij hebben het door het dagelijks bestuur en de directie 
toegepaste proces met betrekking tot significante 
verslaggevingsaspecten geëvalueerd en hebben 
gegevensgerichte controle- werkzaamheden uitgevoerd. Waar 
nodig hebben wij specialisten betrokken bij het beoordelen 
van de toepassing van de juiste methodiek, aannames, 
berekeningen en consistente toepassing van de betrokken 
modellen en/of de van toepassing zijnde financiële 
verslaggevings-voorschriften.

Het jaarverslag is verenigbaar met de jaarrekening

De jaarstukken 2018 van uw gemeenschappelijke regeling  
bestaan uit:

• Het jaarverslag 2018 (programmaverantwoording en 
verplichte paragrafen).

• De jaarrekening 2018 (balans met toelichting, overzicht 
van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting, en 
overzicht taakvelden).

In het onderdeel “programmaverantwoording” van het 
jaarverslag dient informatie te worden opgenomen met 
betrekking tot de vragen: wat hebben we gedaan, wat hebben 
we bereikt en wat heeft het gekost? De 
programmaverantwoording vormt samen met de verplicht 
voorgeschreven paragrafen (over o.a. weerstandsvermogen, 
bedrijfsvoering, etc.) het jaarverslag.

Op basis van Nederlandse wetgeving en de Nadere 
Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NVCOS) 720 
is de accountant verplicht bepaalde werkzaamheden uit te 
voeren met betrekking tot het jaarverslag en de andere 
informatie die in de jaarstukken is opgenomen. Als onderdeel 
van dit vereiste hebben wij de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd:

• Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag de vereiste 
informatie bevat op basis van artikel 24 lid 2, artikel 25 en 
artikel 26 BBV.

• Wij hebben, voor zover wij kunnen beoordelen, 
vastgesteld dat de verklaringen van het bestuur in het 
jaarverslag en de andere informatie zoals opgenomen in 
de jaarstukken verenigbaar zijn met de beweringen en 
verklaringen die in de jaarrekening zijn opgenomen.

• Wij hebben vastgesteld dat de verklaringen in het 
jaarverslag overeenstemmen met de resultaten van de 
uitgevoerde controlewerkzaamheden. 

In de programmabegroting 2018 worden beleidsmatige 
doelstellingen opgenomen. In het jaarverslag 2018 wordt over 
de realisatie hiervan gerapporteerd. De 
programmaverantwoording vormt samen met de verplichte 
paragrafen het jaarverslag. Beide onderdelen vallen niet 
(expliciet) onder de controle van de jaarrekening. Het 
primaire object van accountantscontrole (op grond van artikel 
213 van de Gemeentewet) is de jaarrekening (balans met 
toelichting en overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 
met toelichting). De accountantscontrole omvat daarom geen 
oordeel over de inhoudelijke juistheid en volledigheid van de 
informatieverstrekking opgenomen in de programma-
verantwoording en de verplichte paragrafen.

Tijdens onze controle hebben wij

geen tegenstrijdigheden tussen het 

jaarverslag en de jaarrekening

geconstateerd. 

Het jaarverslag en de jaarrekening

zijn met elkaar verenigbaar.

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland
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Wat betreft de kwaliteit van de toelichtingen in het 
jaarverslag hebben wij voor het management de volgende 
aanbevelingen:

• Leg nog meer de relatie tussen de beschreven 
activiteiten en prestaties, de indicatoren voor maat-
schappelijke effecten en de gerealiseerde baten en 
lasten van de programma’s. De toelichtingen en 
analyses staan nu nog overwegend ‘op zichzelf en zijn 
constaterend in plaats van analyserend van aard’.

• Maak doelstellingen meer concreet en meetbaar, 
waardoor ook geconstateerd kan worden of 
doelstellingen wel of niet zijn behaald.

• Ontwikkel de risicobeheersing in de paragraaf 
‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ verder 
zodat er een duidelijk beleid is ten aanzien van risico-
beheersing.

De jaarrekening geeft voorts inzicht in de onderscheiden 
balans- en exploitatieposten. De toelichtingen op de 
verschillen tussen begrote en werkelijke uitkomsten 
geven duidelijk aan waaruit de afwijkingen bestaan.

Begrotingsoverschrijdingen zijn toegelicht in de 
jaarrekening

Naast de controle op de rechtmatige totstandkoming van 
de baten, lasten en balansmutaties in de 
jaarrekening 2018 hebben wij de begrotingsrechtmatig-
heid gecontroleerd. De toe te passen normen voor dit 
begrotingscriterium zijn gebaseerd op de artikelen 189, 
190 en 191 van de Gemeentewet en moeten door het 
algemeen bestuur zelf nader worden ingevuld en 
geconcretiseerd. Dit gebeurt door middel van de 
begroting en via de verordening op het financieel beheer 
ex artikel 212 van de Gemeentewet.

Het systeem van budgetbeheer en -bewaking moet 
waarborgen dat de baten en lasten binnen de begroting 
blijven en dat belangrijke wijzigingen of dreigende 
overschrijdingen tijdig worden gemeld aan het algemeen 
bestuur, zodat deze tijdig (binnen het begrotingsjaar) een 
besluit kan nemen.

Een systeem met onvoldoende waarborgen voor tijdige 
melding aan het algemeen bestuur van 
budgetoverschrijdingen heeft het risico in zich dat inbreuk 
wordt gemaakt op het budgetrecht van het algemeen 
bestuur.

Het begrotingscriterium is verder verfijnd en uitgewerkt in 
de Kadernota 2018 van de Commissie BBV.

De belangrijkste inhoudelijke aanpassing betreft de 
vaststelling dat het overschrijden van de begroting altijd 
onrechtmatig is, maar niet in alle gevallen hoeft te 
worden meegewogen in het accountantsoordeel. Deze 
kostenoverschrijdingen moeten dan wel goed herkenbaar 
in de jaarrekening zijn opgenomen.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid moet 
gekeken worden naar de lastenoverschrijdingen per 
programma. Zoals blijkt uit de opgenomen figuur op de 
volgende pagina is op een aantal programma’s een 
begrotingsoverschrijding op de lasten te constateren.

Begrotingsoverschrijdingen (lasten)

Uitvoering
Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland

(totaal € 259.612)

Betreft overschrijding kosten 
Taskforce Jeugd. Past binnen het 
bestaande beleid en wordt 
gecompenseerd door direct 
gerelateerde hogere 
opbrengsten.

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee in het oordeel.

Algemene 
dekkingsmiddelen

(totaal € 58.009)

Overschrijding wordt veroorzaakt 
doordat onder dit programma 
opgenomen algemene 
bezuinigingstaakstelling 
weliswaar is gerealiseerd, maar 
niet voor dit specifieke 
programma. 

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee in het oordeel.

Vennootschaps-
belasting

(totaal € 21.118)

door een hogere omzet van vpb-
belaste activiteiten is sprake van 
een hogere belastingplicht. 

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee in het oordeel.

Jeugdzorg (zorg in 
natura)

(total € 8.507.126)

Past binnen het bestaande beleid 
en wordt gecompenseerd door 
direct gerelateerde hogere 
opbrengsten.

Onrechtmatig, maar telt niet 
mee in het oordeel.

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland
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Wij hebben geen fouten geconstateerd met betrekking 
tot de naleving van de Wet Normering topinkomens 
(WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) is met ingang van 2013 van 
toepassing en vervangt tegelijkertijd de Wopt (Wet 
openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens). Doelstelling van de wet is te verhinderen dat 
instellingen in de publieke en semipublieke sectoren rechtens 
in staat zijn bovenmatige bezoldigingen toe te kennen.

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat de directeur als 
topfunctionaris worden aangemerkt. Ook moeten de leden van 
het algemeen en dagelijks bestuur in de WNT-verantwoording 
worden opgenomen.

De algemene bezoldiging voor een topfunctionaris mag voor 
2018 niet meer bedragen dan € 189.000 per jaar welke dient 
te worden gecorrigeerd voor een eventuele deeltijdfactor.

Daarnaast dienen gemeenschappelijke regelingen de 
salarissen openbaar te maken van overige medewerkers 
(inclusief – wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan –
ingehuurd personeel) die een bezoldiging ontvangen boven 
deze norm. Ten slotte stelt de WNT een aantal overige eisen, 
zoals een maximale ontslagvergoeding voor 
topfunctionarissen van € 75.000.

In 2018 hebben wij evenals voor voorgaande jaren geen 
overschrijdingen van de grensbedragen voor 
topfunctionarissen en overige medewerkers geconstateerd.

Wij hebben geen fouten geconstateerd

met betrekking tot de naleving van de 

Wet normering bezoldiging top-

functionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) en/of met 

betrekking tot de 

publicatieverplichtingen van de WNT.

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland
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De beoordeling door het dagelijks bestuur van het 
risico van materiële fouten in de jaarrekening als 
gevolg van fraude of van een overtreding van wet- en 
regelgeving

Het dagelijks bestuur is primair verantwoordelijk voor het 
voorkomen en ontdekken van fraude en voor de naleving van 
wet- en regelgeving. Recente ontwikkelingen laten zien dat de 
handhaving van anticorruptiewetgeving aan globalisering 
onderhevig is, waardoor ook gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen in toenemende mate te 
maken krijgt met anticorruptieregels. 

Als onderdeel van onze controle hebben wij het management 
verzocht inzicht te geven in de eigen inschatting van het risico 
dat de jaarrekening een materiële afwijking zou kunnen 
bevatten als gevolg van fraude of van het overtreden van 
wet- en regelgeving (corporate compliance), inclusief de aard, 
omvang en frequentie van deze inschattingen, het proces dat 
de directie daarbij hanteert, alsook de communicatie daarover 
met het personeel en met het bestuur. Tijdens deze 
gesprekken heeft het management aangegeven zich bewust 
te zijn van frauderisico’s, waaronder het belang van corporate 
compliance en de analyse van corruptievraagstukken. Hierbij 
heeft het management ook voorbeelden gegeven van de 
manier waarop het deze beheerst.

In onze voorgaande rapportages hebben wij u geattendeerd 
op het belang van periodieke frauderisicoanalyses. Het 
management heeft het afgelopen jaar een frauderisicoanalyse 
uitgevoerd aan de hand van een standaardchecklist waarmee 
inzicht is verkregen in mogelijke frauderisico’s. Een 
overkoepelende frauderisicoanalyse, waarin ook de koppeling 
wordt gelegd tussen onderkende risico’s en 
beheersmaatregelen is niet opgesteld. Wij adviseren het 
management deze op te stellen, bijvoorbeeld met 
gebruikmaking van de ‘fraudedriehoek’, als vast onderdeel 
van de interne-beheersingsomgeving en de conclusies te 
delen met het dagelijks en algemeen bestuur. 

Geen wijzigingen in onze initiële inschatting van het 
frauderisico en geen aanwijzingen voor fraude

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en 
detecteren van fraude berust bij het dagelijks bestuur, 
inclusief het invoeren en onderhouden van interne-
beheersingsmaatregelen met betrekking tot de 
betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving, de werking 
en de efficiency van de bedrijfsvoering en de naleving van de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Als accountant 
verkrijgen wij een redelijke, maar geen absolute zekerheid dat 
de jaarrekening als geheel geen afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake 
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing. Onze controle is uitgevoerd met een hoge maar 
geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraudes 
hebben ontdekt.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch 
uitgevoerd en professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Druk Gelegenheid

Rationalisatie

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland
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De financiële positie van GGD Zeeland
De balans ultimo 2018 in vergelijking met voorgaand jaar is als volgt:

(bedragen x € 1.000) 2018 2017 Verschil % Notes

Materiële vaste activa 870 912 -42 - 5%

Financiële vaste activa 2.623 2.623 - - %

Voorraden 32 36 -4 - 11% 

Uitzetttingen < 1jr 21.079 23.214 -2.135 -9%

Liquide middelen 3 4 -1 -25%

Overlopende activa 2.829 229 2.600 1135% a.

Totaal activa 27.436 27.018 418 2%

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

(bedragen in €) 2018 2017 Verschil % Notes

Eigen vermogen 5.005 3.593 1.412 39% b.

Voorzieningen 271 519 -248 - 48% c.

Vlottende passiva 21.528 22.242 - 714 -3%

Overlopende passiva 632 664 -32 -5%

Totaal passiva 27.436 27.018 418 2%

a. De stijging van de overlopende activa betreft 
voornamelijk de in 2018 aan stichting Juvent
verstrekt voorschot van € 2 miljoen en de nog te 
ontvangen decentralisatie-uitkering 
Transformatiebudget ad € 758.000. In 2017 was 
van deze decentralisatie-uitkering geen sprake.

b. De stijging van het eigen vermogen is het gevolg 
van het resultaat in 2018 van EUR 1.411.000 
(2017: € 402.000).

c. Het saldo van de voorziening betreft de in 2014 
gevormde voorziening in verband met de 
reorganisatie. Deze voorziening loopt de komende 
jaren geleidelijk geheel af.

Het weerstandsvermogen is volgens het jaarverslag voldoende
De GGD Zeeland voert jaarlijks een organisatiebrede analyse uit naar haar financiële risico’s. Deze risico’s worden vervolgens afgezet tegen het beschikbare 
weerstandsvermogen. De uitkomsten uit deze inventarisatie worden aan het algemeen bestuur gerapporteerd in de begroting en in het jaarverslag in de 
paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’.

In deze in het jaarverslag opgenomen paragraaf wordt geconstateerd dat het weerstandsvermogen van de 
GGD Zeeland voldoende is. Wij merken op dat bij de inventarisatie van risico’s geen risico’s zijn opgenomen met betrekking Jeugdhulpverlening. Verder 
wordt nog zeer beperkt ingegaan op de wijze waarop risico’s worden beheerst.
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Analyse resultaat van GGD Zeeland
Ten opzichte van de begroting na vastgestelde 1e begrotingswijziging:

(bedragen in € 1.000) Realisatie Begroting Verschil Notes

Wet Publieke Gezondheid 6.523 7.068 -545 a.

Veilig Thuis 942 1.241 -299 b.

Inkooporganisatie Jeugdhulp 

Zeeland
1.091 831 260 c.

Overhead 6.757 7.109 -352 d.

Algemene dekkingsmiddelen -15.987 -16.264 277

Vennootschapsbelasting 21 0 21

Onvoorzien 0 15 -15

Jeugdzorg (zorg in natura) -758 0 -758 e.

-1.411 0 -1.411

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

(- betekent een positief resultaat op het programma / de jaarrekening. 

a. Het voordeel op het programma wet publieke gezondheid is voornamelijk het gevolg van 
diverse hogere gegenereerde opbrengsten en lagere gerealiseerde salarislasten dan begroot. 

b. Het voordeel of dit programma wordt veroorzaakt door het verantwoorden van de 
overheadkosten ad    € 311.000 onder de afzonderlijke rubriek overhead. Het BBV schrijft 
deze verwerkingsmethodiek voor. In de begroting was hiermee nog geen rekening 
gehouden.

c. De overschrijding is hoofdzakelijk het gevolg van de gerealiseerde, maar niet begrote, 
uitgaven voor TaskForce Jeugd. De gemeentelijke bijdragen in deze kosten zijn verwerkt 
onder de algemene dekkingsmiddelen.

d. Het voordeel op overhead is ontstaan door fors lagere salariskosten door het niet volledig 
invullen van de personele indirecte formatie. Dit voordeel wordt enigszins gecompenseerd 
door lagere baten doordat niet alle begrote overheadkosten worden doorberekend naar de 
overige programma’s (zie ook toelichting b.).

e. Met de decembercirculaire 2018 is aan de gemeente 
Terneuzen de decentralisatie-uitkering 
Transformatiebudget ad € 758.000 verstrekt. 
Besloten is deze bijdrage door te storten aan de 
Inkooporganisatie Jeugdhulpverlening Zeeland. 
Omdat in 2018 nog geen lasten zijn gemaakt, en 
omdat aan decentralisatie-uitkeringen in zijn 
algemeenheid geen bestedings- en/of 
terugbetalingsverplichtingen zijn gebonden, heeft dit 
geleid tot een bate in de jaarrekening 2018. In het 
voorstel tot bestemming van het resultaat wordt 
voorgesteld voor deze uitkering een 
bestemmingsreserve te vormen. Toekomstige 
uitgaven zullen ten laste van deze reserve gebracht.

Aan de overige verschillen liggen diverse oorzaken met 
beperktere financiële omvang ten grondslag. In de 
toelichting op het overzicht van baten en lasten is per 
programma gedetailleerd inzicht gegeven in de 
afwijkingen tussen de begrote en werkelijke resultaten. 
Volledigheidshalve verwijzen wij hiernaar.

Vanaf 2016 zijn ook gemeenschappelijke regelingen 
vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij 
een onderneming drijven en hieruit ook winsten behalen 
die voor de vennootschapsbelasting belast worden. GGD 
Zeeland heeft hiervoor overleg gehad met de 
Belastingdienst en heeft de VPB aangiftes ingediend. De 
verwachte VPB last is in de jaarrekening opgenomen.
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Bevindingen controle inkoop jeugdhulp Zeeland

Inleiding

De Zeeuwse gemeenten hebben er met ingang van 2015 enkele taken bij 
gekregen als gevolg van de decentralisatieoperaties die het rijk heeft 
uitgevoerd. Een van deze taken betreft het zorgdragen voor de 
jeugdzorg. De inkoop van jeugdzorg bij de diverse zorgaanbieders 
hebben de Zeeuwse gemeenten met ingang van 2015 overgedragen aan 
het openbaar lichaam de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
Zeeland. Op verzoek van de gemeenten is deze taak voorts 
ondergebracht in de afzonderlijke bestuurscommissie, de 
Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland.

Control op het verantwoordingsproces

Wij constateren dat het jaarrekeningproces met betrekking tot het 
opstellen en analyseren van de verantwoording inzake de inkoop 
jeugdzorg duidelijk beter is verlopen dan in het voorgaande jaar. Dit is 
mede het gevolg geweest van versterking van de financiële functie door 
het aantrekken van een controller. De control op de afwikkeling van de 
nog te ontvangen en te betalen bedragen is verbeterd ten opzichte van 
voorgaand jaar als ook zijn de administratieve (tussen)rekeningen verder 
opgeschoond. Verder is het contact met zorgaanbieders geïntensiveerd 
omtrent onduidelijkheden van gefactureerde productie c.q. verschillen 
tussen gedeclareerde en middels productieverantwoordingen 
verantwoorde productie, als ook over de wijze waarop zorgaccountants 
de controle op recht op zorg bij verwijzingen van derden als huisartsen 
vorm dienen te geven.

Verder is in 2018 voor vrijwel alle zorgaanbieders overgegaan op het 
digitale berichtenverkeer. Hierdoor kunnen declaraties van 
zorgaanbieders grotendeels geautomatiseerd en daardoor efficiënter 
worden gecontroleerd en afgewerkt.

Dit alles heeft ertoe geleid dat de zorgkosten 2018 eerder inzichtelijk zijn 
gemaakt en dat wij onze controle enkele weken eerder hebben kunnen 
afronden ten opzichte van voorgaand jaar.

Geconstateerde onzekerheden inkoop jeugdhulpverlening 

In de jaarrekening 2018 is voor een bedrag van € 93,9 miljoen aan lasten inkoop 
jeugdhulp (inclusief uitvoeringskosten) verantwoord ten opzichte van € 80,1 
miljoen in 2017. In de jaarrekening is op pagina 48 een toelichting op hoofdlijnen 
opgenomen van de kostenstijging ad € 13,8 miljoen. Volledigheidshalve verwijzen 
wij hiernaar.

Tijdens de controle 2018 zijn de volgende onzekerheden geconstateerd in deze 
verantwoorde lasten, afgezet tegenover de in 2017 geconstateerde onzekerheden:

De bevindingen leiden tot een onzekerheid die de toegestane tolerantie voor 
onzekerheden van 10% van de totale lasten (€ 11.460.000) ruim overschrijdt. 

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

Bevinding Bedrag 2018
x € 1 mln

Bedrag 2017
x € 1 mln

Bevindingen inzake vaststellen recht op 
zorg wegens ontbreken verwijzingen 
externen dan wel niet zichtbaar maken 
recht op zorg middels beschikkingen etc. 
minimaal:

20,5 28,1

Ontbrekende controleverklaringen bij 
productieverantwoordingen

0,9 1,2

Geen goedkeurende controleverklaring 
met beperking productieverantwoording

0,4 0,2

Overige bevindingen uit de (detail) 
controles

0,4 1,4

Onzekerheid in de kruispostenrekening 0,1 1,8

Totaal 22,3 32,7
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Niet kunnen vaststellen recht op zorg

De Inkooporganisatie krijgt ten behoeve van financiële uitvoering informatie 
met betrekking tot afgegeven zorgmeldingen van de Zeeuwse gemeenten 
middels het digitale berichtenverkeer, behoudens enkele zorgaanbieders. 
Deze informatie is niet voldoende om het recht op zorg vast te stellen 
aangezien de GGD Zeeland geen toetsing (kan) uitvoeren aan de hand van 
de geldende beleidsregels van de Zeeuwse gemeenten. 

Wij hebben om deze reden bij de 13 Zeeuwse gemeenten de 
totstandkoming van het recht op zorg onderzocht en zijn nagegaan of er 
een rechtmatige grondslag is voor de toekenning van zorg. Uit ons 
onderzoek is gebleken dat de werkwijze per gemeente (of samenwerking 
van gemeenten) verschilt maar dat met betrekking tot een groot aantal 
gevallen de rechtmatigheid van het recht op zorg niet is vast te stellen.

Dit is als volgt te recapituleren:

ontbrekende gemeentelijke beschikkingen

In een aantal gevallen konden enkele gemeenten niet in alle gevallen 
afgegeven (ondertekende) beschikkingen overleggen. Het bedrag wat 
hiermee gemoeid is, is fors hoger dan 2017. De detailbevindingen hebben 
wij gedeeld met de inkooporganisatie. Wij adviseren het management van 
de inkooporganisatie bij de gemeenten aan te dringen op evaluatie van 
deze bevindingen en aanscherping van de interne controle omtrent de 
afgifte en registratie van afgegeven gemeentelijke beschikkingen. Immers 
het niet kunnen overleggen van  beschikkingen door de gemeenten leidt tot 
onzekerheden ten aanzien van de rechtmatigheid in de jaarrekening van de 
GGD Zeeland.

Verwijzingen huisarts

Deze onzekerheid hangt samen met de verwijzingen door huisartsen naar 
zorginstellingen. Dit is op zich rechtmatig, maar de gemeenten beschikken slechts 
over een melding van de zorginstelling dat de huisarts een verwijzing heeft gedaan. 
Op basis van deze melding maakt de gemeente een zorgtoewijzing aan ten behoeve 
van de gemeente en de Inkooporganisatie. Wij kunnen niet vaststellen dat aan deze 
zorgtoewijzing een verwijzing van een bevoegde externe ten grondslag ligt. 

Het bedrag wat met deze onzekerheid is gemoeid is over 2018 fors lager ten 
opzichte van 2017. Dit is het gevolg doordat de inkooporganisatie  en opzichte van 
het landelijk accountantsprotocol productieverantwoordingen WMO en Jeugdwet 
aanvullende controle-eisen heeft gesteld aan de accountants van zorgaanbieders. 
Deze zijn gevraagd ook te toetsen op de aanwezigheid van de doorverwijzingen van 
de huisarts. In een aantal gevallen is ook voldaan aan deze eis, waardoor het 
bedrag van de geschatte onzekerheid fors lager is uitgevallen.

Wij adviseren het management van de inkooporganisatie ook voor controle 2019 
aan te dringen op toepassing van de aanvullende controle-eisen zodat het bedrag 
aan onzekerheid nog verder beperkt kan worden.

De bovengenoemde onzekerheden zijn op basis van diverse veronderstellingen 
bepaald. In bijlage B hebben wij nader toegelicht hoe we bovengenoemde 
onzekerheden als gevolg van het niet kunnen vaststellen van het recht op zorg 
hebben bepaald.

Ontbrekende controleverklaringen zorgaanbieders

De Inkooporganisatie controleert niet of de zorginstellingen bij facturering de 
overeengekomen prestaties daadwerkelijk hebben verricht. Dit wordt ondervangen 
doordat aan zorginstellingen is gevraagd een controleverklaring bij de 
productieverantwoording af te geven op basis van het “Algemeen controleprotocol 
financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018”. Wij hebben 
geconstateerd dat niet alle zorginstellingen een dergelijke controleverklaring 
hebben overgelegd. Door drie zorgaanbieders zijn ondanks herhaalde verzoeken 
geen door een accountant gecontroleerde productieverantwoording overgelegd. 
Voor deze zorgaanbieders is in totaal voor een bedrag van € 0,9 miljoen aan 
zorgkosten verantwoord in de jaarrekening. Deze kosten hebben wij aangemerkt als 
onzeker.

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

Reden onzeker Bedrag 2018
x € 1 mln

Bedrag 2017
x €1 mln

Ontbrekende gemeentelijke 
beschikkingen

8,6 1,9

Verwijzingen huisarts 11,9 26,2

totaal 20,5 28,1

Bevindingen controle inkoop jeugdhulp Zeeland
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Geen goedkeurende controleverklaring bij de 
productieverantwoording

Eén zorginstelling heeft een controleverklaring met oordeelonthouding 
overgelegd bij de productieverantwoording. Derhalve hebben wij de totale 
verantwoorde productie van deze zorginstelling ad € 0,4 miljoen 
aangemerkt als onzeker.

Overige bevindingen uit (detail)controles

Bij de verantwoording van de zorgkosten wordt primair uitgegaan van de 
ingediende productieverantwoordingen door de zorginstellingen. Daar 
waar deze niet zijn ingediend doordat het grensbedrag voor het opleveren 
van een gecontroleerde productieverantwoording ad € 125.000 niet wordt 
overschreden is uitgegaan van de verantwoorde declaraties. In een aantal 
gevallen is sprake van hogere goedgekeurde zorgkosten conform het 
financiële systeem in relatie tot de kosten conform 
productieverantwoordingen en verplichtingen 2017. Op basis de gekozen 
systematiek ter bepaling van de zorgkosten aan de hand van de 
productieverantwoording van 2018 is in een aantal gevallen een vordering 
ontstaan op zorgaanbieders. Deze vordering is verwerkt in het 
productieoverzicht, tenzij door zorgaanbieders is aangegeven dat alsnog 
aanvullende declaraties worden verstuurd. In een enkel geval is door de 
zorgaanbieders aangegeven dat hoewel nog geen declaraties over 2018 
zijn verstuurd en nog geen productieverantwoording is overgelegd, nog 
kosten over 2018 in rekening zullen worden gebracht. 
Voorzichtigheidshalve zijn deze kosten verwerkt in de jaarrekening 2018 
voor in totaal een bedrag van € 0,4 miljoen.

Gezien deze productie nog door de inkooporganisatie gecontroleerd en 
geaccordeerd dient te worden hebben wij deze kosten aangemerkt als 
onzeker.

Onzekerheden in de kruispostenrekening

Onder de verwerkte declaraties zijn bedragen opgenomen die nog niet 
volledig voldoen aan de eisen (bijvoorbeeld wegens ontbreken 
zorgmelding). Deze zijn nog niet betaald en worden op kruisposten
geboekt. In de bovenstaande verantwoording van de kosten zijn deze 
posten voorzichtigheidshalve wel meegenomen. Gezien door invoering van

het digitale berichtenverkeer alleen nog declaratieregels worden 
geaccepteerd die voldoen aan de controle-eisen is hiermee een fors lager 
bedrag mee gemoeid dan voorgaande jaren.

Grondslag bijdrage gemeenten aan de GR

De hoogte van de gemeentelijke bijdragen aan de Inkooporganisatie is 
gebaseerd op basis van de werkelijke zorgkosten per gemeente. Voor het 
bepalen van de hoogte van deze bijdragen zijn gemeenten afhankelijk van 
de jaarrekening van de GGD Zeeland. Wij hebben voorgaande jaren in 
overweging gegeven om de bijdrage aan de Inkooporganisatie op basis 
van de begroting vast te stellen en het resultaat vervolgens een jaar later 
af te rekenen op basis van de werkelijke besteding. 

In deze situatie kunnen gemeenten in een vroegtijdig stadium de in de 
jaarrekening te verantwoorden bijdrage bepalen en zijn gemeenten niet 
afhankelijk van de oplevering van de jaarrekening van de GGD Zeeland. 
De Inkooporganisatie heeft hiervoor een adviesvoorstel uitgebracht aan de 
gemeenten. Wij hebben vernomen dat dit voorstel door de gemeenten is 
aangenomen. Met ingang van boekjaar 2020 zal deze nieuwe 
bekostigingssystematiek worden ingevoerd.

Inrichting prestatiecontrole

De Inkooporganisatie voert geen controles uit op geleverde prestaties. 
Deze kan de Inkooporganisatie ook niet uitvoeren, omdat zij niet over de 
noodzakelijke cliëntgegevens beschikt. Tussen de Inkooporganisatie en 
gemeenten zijn geen afspraken gemaakt inzake prestatiecontroles. 
Derhalve heeft de Inkooporganisatie dit neergelegd bij de accountants van 
zorginstellingen conform het landelijk controleprotocol Wmo en Jeugdwet. 
Bij een directer volgen van prestaties, middels cliëntonderzoek 
bijvoorbeeld, zou een versnelling van het proces kunnen worden bereikt 
omdat men dan niet meer afhankelijk is van controleverklaringen van 
zorginstellingen. 

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

Bevindingen controle inkoop jeugdhulp Zeeland
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Digitale berichtenverkeer

Met ingang van januari 2018 is de inkooporganisatie 
overgegaan op het digitaal berichtenverkeer. De 
inkooporganisatie heeft hiervoor een abonnement aangeschaft 
bij een externe leverancier voor het gebruik en beheer. 
Gemeenten en zorgaanbieders hanteren dit systeem voor het 
berichtenverkeer en facturatie. Bij gedeclareerde zorg voert 
het systeem een geautomatiseerde match uit tussen met het 
berichtenverkeer en contract.

Omdat dit proces met invoering van het digitale 
berichtenverkeer in hoge mate is geautomatiseerd is de 
inkooporganisatie in hoge mate afhankelijk van een 
betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking voor de 
vaststelling van de juistheid en rechtmatigheid van 
gedeclareerde zorg. Wij hebben begrepen dat vooralsnog door 
de softwareleverancier nog geen zekerheid wordt afgegeven 
over de betrouwbaarheid van de automatiseringsomgeving, 
bijvoorbeeld middels afgifte van een  ISEA-3402 type 2 
assurance rapportage. In een dergelijke rapportage wordt 
door een accountant een uitspraak gedaan over de opzet, 
bestaan en werking van de relevante beheersmaatregelen 
omtrent de geautomatiseerde gegevensverwerking. Ons is 
medegedeeld dat de inkooporganisatie momenteel hierover in 
gesprek is met de softwareleverancier.

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland

Bevindingen controle inkoop jeugdhulp Zeeland
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Interne beheersing (significante bevindingen en 
actiepunten)

De belangrijkste bevindingen uit 
onze managementletter 2018

Interne beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij in het 
najaar van 2018 een interim-controle uitgevoerd. Deze 
interim-controle is primair gericht op de opzet, het bestaan en 
de werking van maatregelen van administratieve organisatie 
en interne beheersing (AO/IB), voor zover van belang voor 
onze controle op de betrouwbaarheid van de in de 
jaarrekening opgenomen gegevens.

Onze bevindingen, voortvloeiend uit de interim-controle, zijn 
vastgelegd in een managementletter d.d. 12 december 2018.

Tijdens de interim controle hebben wij vastgesteld dat voor 
een aantal in het verleden gerapporteerde aanbevelingen met 
betrekking tot de GGD Zeeland (met uitzondering van 
onderdeel inkoop jeugd) nog beperkte vooruitgang is geboekt. 
Wij begrepen dat de beperkte vooruitgang mede wordt 
veroorzaakt door onderbezetting op de control functie en 
financiële functie. Het tijdig opvolgen van de aanbevelingen 
vermindert niet alleen de risico’s voor de organisatie, maar 
verbetert ook het vermogen van GGD Zeeland om haar 
doelstellingen te bereiken. 

Met de verder invulling van de control functie zijn in 2019 
verbeteringen in het interne beheersing gepland. De invulling 
hiervan wordt naar verwachting gedurende 2019 gerealiseerd. 

Betrouwbaarheid en continuïteit van de 
automatiseringsomgeving verdient de nodige aandacht

Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een 
oordeel over de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op 
het doen van uitspraken over de betrouwbaarheid en de 
continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als 
geheel of van onderdelen daarvan. Onze bevindingen hebben 
betrekking op de onderdelen die wij onderzocht hebben in het 
kader van de jaarrekening, wat wil zeggen dat wij geen 
volledigheid pretenderen.

Overeenkomstig artikel 2:393, lid 4 van het Burgerlijk 
Wetboek zijn wij verplicht om onze bevindingen te 
rapporteren met betrekking tot de betrouwbaarheid en 
continuïteit van uw geautomatiseerde gegevensverwerking.

Onze controle heeft geen aangelegenheden geïdentificeerd die 
op dit gebied aan u gerapporteerd moeten worden. 

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland



18

Overige
aangelegenheden

In dit onderdeel geven wij een 
samenvatting van overige 
aangelegenheden en bepaalde 
vereiste communicaties.

Onze communicatie met het management

Bevestigingen van het management

Wij hebben het management ter confirmatie een aantal 
schriftelijke bevestigingen gevraagd aangaande de 
verantwoordelijkheden inzake de financiële verslaggeving.

Wij hebben van het dagelijks bestuur van GGD Zeeland een 
ondertekende schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening 
ontvangen.

Geen meningsverschil met het management of 
beperking in reikwijdte van de controle

Er zijn geen meningsverschillen met het management 
geweest en er waren geen beperkingen bij de uitvoering van 
onze controle. Naar onze mening is ons bij de uitvoering van 
onze controleopdracht door het management en de 
medewerkers van GGD Zeeland de volledige medewerking 
verleend en hebben wij volledige toegang tot de benodigde 
informatie gehad.

Rechtmatigheid 

Ten behoeve van het verkrijgen van licenties van Microsoft 
MS2013 heeft er een gunning plaats gevonden aan 
leverancier Comparax in 2016. De contractwaarde hiervan is 
in 2018 boven de EU aanbestedingsgrens uitgekomen. GGD 
Zeeland heeft onderbouwd op basis van art 2.32 lid 1 
onderdeel b sub3) dat zij het gerechtvaardigd vindt gezien de 
continuïteit en afhankelijkheid om dit niet Europees aan te 
besteden. Echter dient dan wel de gunning achteraf op 
TenderNed te worden gepubliceerd. Dit heeft echter niet 
plaats gevonden waardoor wij het contract als onrechtmatig 
aanbesteed aanmerken. Gezien de omvang van het contract 
leidt dit niet tot een aanpassing van onze opinie bij de 
jaarrekening. Echter willen wij het bestuur er wel op 
attenderen dat dergelijke gunningen worden gepubliceerd op 
TenderNed in lijn met EU aanbestedingswet. 

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland
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Overige
aangelegenheden

In dit onderdeel geven wij een 
samenvatting van overige 
aangelegenheden en bepaalde 
vereiste communicaties.

Schatkistbankieren

Vanaf 15 december 2013 is schatkistbankieren verplicht voor 
decentrale overheden, waaronder voor gemeenschappelijke 
regelingen. De verplichting tot schatkistbankieren is voor 
decentrale overheden geregeld in de wet Fido. Afgezien van 
de mogelijkheid om aan elkaar leningen te verstrekken, zijn 
decentrale overheden verplicht alle middelen die zij niet direct 
nodig hebben voor hun publieke taak in de schatkist aan te 
houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen mag 
een decentrale overheid gemiddeld over het hele kwartaal 
maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist aanhouden. 
Dit is overigens geen verplichting; minder middelen buiten de 
schatkist houden mag uiteraard ook.

De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de 
financiële omvang van een decentrale overheid. Voor de 
GGD Zeeland bedraagt het drempelbedrag € 250.000. 

Binnen GGD wordt de ING bankrekening dagelijks afgeroomd 
naar schatkistbankieren. 

Accountantsverslag 2018 GGD Zeeland
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Bijlagen
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Bijlage A – Onafhankelijkheidsbevestiging

Wij zijn onafhankelijk van GGD Zeeland

Bevestiging onafhankelijkheid

De voorschriften in het kader van onafhankelijkheid zijn binnen de Koninklijke 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de NBA) opgenomen in de 
“Verordening inzake Onafhankelijkheid (ViO)” en vormen een belangrijk onderdeel 
van het ‘normenkader’ waaraan een accountant moet voldoen. De naleving van de 
ViO is binnen de organisatie van Deloitte ingebed.

Wij bevestigen dat onze onafhankelijke positie ten opzichte van GGD Zeeland in 
overeenstemming met de Nederlandse wettelijke en beroepsvoorschriften is 
gewaarborgd. Wij zijn van mening dat onze objectiviteit gedurende het afgelopen 
jaar niet is aangetast.

Stelsel van waarborgen om onze onafhankelijke positie te waarborgen

Deloitte beschikt over een stelsel van maatregelen om haar onafhankelijke positie 
bij controlecliënten te waarborgen. Dit stelsel van maatregelen is een integraal 
onderdeel van de bestuurlijke organisatie en van het voor de gehele organisatie van 
toepassing zijnde stelsel van kwaliteitsbeheersingsmaatregelen. 

Bijgaande niet-limitatieve opsomming geeft u een indruk van de maatregelen die 
bijdragen aan het waarborgen van onze onafhankelijke positie:

• Schriftelijke onafhankelijkheidsbepalingen waarin alle bestaande 
onafhankelijkheidsvereisten en de risico’s ten aanzien van de bedreiging van de 
onafhankelijkheid en de daaraan gerelateerde waarborgen zijn verwerkt.

• Procedures voor tijdige bekendmaking van de voorschriften en de daarin 
aangebrachte wijzigingen aan alle gevolmachtigden en werknemers bij Deloitte.

• Procedures voor de organisatie van periodieke trainingen inzake de toepassing 
van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

• Procedures die erop gericht zijn dat onze gevolmachtigden en werknemers in 
specifieke casussen en omstandigheden de onafhankelijkheidsvoorschriften 
naleven.

• De benoeming van professionals op seniorniveau die verantwoordelijk zijn voor 
het continu actualiseren van de procedures en voorschriften, de tijdige 
bekendmaking ervan en het adequaat functioneren van het gehele stelsel van 
waarborgen.

• Procedures voor een schriftelijke rapportage per controlecliënt waarin is 
vastgelegd of sprake is van omstandigheden die de onafhankelijkheid van de 
accountant die de controleopdracht uitvoert bedreigen, op welke wijze met 
potentiële bedreigingen is omgegaan en, indien er bedreigingen zijn 
gesignaleerd, welke maatregelen dan zijn genomen om deze bedreigingen voor 
de onafhankelijkheid weg te nemen. De vastlegging van deze beoordeling, 
inclusief een gemotiveerde conclusie (de zogenoemde 
‘onafhankelijkheidsevaluatie’), wordt in het dossier opgenomen. 

• Procedures die vereisen dat een daartoe geëigende afdeling binnen Deloitte 
wordt geconsulteerd, als sprake is van een mogelijke aantasting van de 
onafhankelijkheid in relatie tot een specifieke cliënt. Indien de 
bestuursstructuur van de controlecliënt voorziet in een raad van 
commissarissen of audit committee, overwegen wij ook een van deze beide 
instanties te raadplegen.

• Procedures voor het interne toezicht in relatie tot de toetsing en bewaking van 
de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften.

De opzet en werking van ons stelsel van maatregelen worden periodiek door de 
externe toezichthouder getoetst.
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Interne roulatie

Een te grote mate van vertrouwdheid of vertrouwen kan een bedreiging vormen 
voor de onafhankelijkheid van de accountant wanneer bepaalde leden van het 
controleteam geregeld en voor lange tijd aan de wettelijke controle van een 
controlecliënt meewerken. 

Wij beoordelen de bedreiging voor de onafhankelijkheid die kan voortvloeien uit de 
langdurige betrokkenheid van andere leden van het controleteam bij de 
controleopdracht. Waar nodig nemen wij maatregelen om deze bedreiging weg te 
nemen.

Onze beoordeling heeft geen aanleiding gegeven om het komend boekjaar 
teamleden bij GGD Zeeland te rouleren.

Persoonlijke, zakelijke of financiële relaties met GGD Zeeland

Wij hebben een evaluatie gemaakt van persoonlijke, zakelijke en financiële relaties 
tussen Deloitte, haar gevolmachtigden en haar medewerkers en GGD Zeeland die 
van invloed kunnen zijn op onze onafhankelijkheid. Bij deze evaluatie zijn ons geen 
zaken gebleken die aan u gerapporteerd dienen te worden.

Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

De Nederlandse onafhankelijkheidsregels vereisen dat de eindverantwoordelijke 
accountant de met governance belaste organen informeert over geschenken en 
persoonlijke uitingen van gastvrijheid die Deloitte, een bestuurder of interne 
toezichthouder van Deloitte of een lid van het controleteam heeft ontvangen van of 
verstrekt aan de gemeenschappelijke regeling of een bij de gemeenschappelijke 
regeling betrokken persoon. Hierbij is een drempel van € 100 opgenomen in de 
regels. 

Wij hebben geen geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid die een 
(geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben ontvangen of verstrekt en zijn 
daarom van mening dat er geen sprake is van een bedreiging voor de 
onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht.

Overzicht aanvullende dienstverlening

Een overzicht van de aanvullende dienstverlening door Deloitte (naast de 
jaarrekeningcontrole van de gemeenschappelijke regeling) hebben wij hieronder 
opgenomen.

Op grond van de door ons getroffen maatregelen en uitgevoerde 
onafhankelijkheidsevaluatie zijn wij van mening dat onze onafhankelijkheid als 
certificerend accountant bij de GGD Zeeland in voldoende mate is gewaarborgd.
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Bijlage B – Toelichting evaluatie onzekerheden
jeugdhulpverlening
Inleiding

In het hoofdstuk Bevindingen controle inkoop jeugdhulp zijn voor boekjaar 2018 de 
volgende onzekerheden met betrekking tot het vaststellen van het recht op zorg 
opgenomen.

Hieronder lichten wij toe hoe de omvang van deze onzekerheden zijn bepaald.

Ontbrekende gemeentelijke beschikkingen

Vanuit de declaratiebestanden van de inkooporganisatie hebben wij op basis van de 
materialiteit van de GGD Zeeland, de gemeentelijke materialiteiten en de 
declaratieomvang per gemeente in totaal 237 posten geselecteerd. Van deze posten 
hebben wij onder meer vastgesteld of het recht op toegang tot zorg in voldoende 
mate is aangetoond. Voor cliënten waarbij de gemeente zelf de doorverwijzer is 
geweest (en niet een externe partij zoals een huisarts, medisch specialist, rechter 
etc) hebben wij vastgesteld of een ondertekende gemeentelijke beschikking 
aanwezig was. Wij hebben geconstateerd dat voor zeven van de dertien gemeenten 
niet in alle gevallen een ondertekende beschikking kon worden overgelegd.

Wij hebben het totale bedrag aan declaraties wat hiermee gemoeid is geëxtrapoleerd 
over de gehele massa, wat leidt tot een geprojecteerde onzekerheid van € 8,6 
miljoen. Als een groter deel van de massa gecontroleerd zou zijn, zou dit wellicht tot 
een hogere of lagere onzekerheid kunnen leiden.

Verwijzingen huisarts

In veel gevallen wordt de zorgbehoefte bepaald door de huisarts. De verwijsbrieven 
van huisartsen ontvangen alleen zorginstellingen, niet de gemeenten. In deze 
gevallen kan dus de gemeente of inkooporganisatie zelf niet het recht op zorg 
vaststellen.

Zorgaccountants geven op basis van het landelijke controleprotocol 
controleverklaringen af bij productieverantwoordingen van zorginstellingen. In dit 
protocol is niet afgedwongen dat zorgaccountants in geval van doorverwijzingen 
van huisartsen zij deze doorverwijzingen in hun controle moeten betrekken. Het 
vaststellen dat aan de zorgverlening een gemeentelijke melding ten grondslag ligt 
volstaat op basis van het protocol.

Derhalve heeft de inkooporganisatie ten opzichte van het landelijk 
accountantsprotocol aanvullende controle-eisen heeft gesteld aan de accountants 
van zorgaanbieders. Deze zijn gevraagd ook te toetsen op de aanwezigheid van de 
doorverwijzingen van de huisarts.

De inkooporganisatie heeft geïnventariseerd welke accountants van 
zorginstellingen aan deze eisen heeft voldaan. Deze inventarisatie is als volgt 
samen te vatten:
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Reden onzeker Bedrag 2018
x € 1 mln

Ontbrekende gemeentelijke beschikkingen 8,6

Verwijzingen huisarts 11,9

totaal 20,5

Bedrag x 
€ 1.000

Door zorgaccountant bevestigd dat verwijzingen huisartsen zijn 
betrokken in de controle

€ 44.894

Productie waarvan de aard zorgverlening verwijzingen niet van 
toepassing zijn

€ 10.938

Niet aangetoond dat verwijzingen huisartsen zijn betrokken in de 
controle

€ 32.483

Productie waar gezien de omvang geen controleverklaring hoeft te 
worden overgelegd

€ 2.992

totaal € 91.307
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Bijlage B – Toelichting evaluatie onzekerheden
jeugdhulpverlening

Op grond van deze analyse bedraagt de maximale onzekerheid inzake verwijzingen 
huisartsen € 32.483.000. Echter niet in alle gevallen zijn door deze zorgaanbieders 
verantwoorde productie gebaseerd op doorverwijzingen van huisartsen. Daarom is 
door de inkooporganisatie een schatting gemaakt welk deel van deze productie is 
gebaseerd op doorverwijzingen van huisartsen. Deze schatting is gebaseerd op CBS-
benchmarkcijfers omtrent doorverwijzingen. Op basis van het aantal 
doorverwijzingen van huisartsen ten opzichte van het totaal aantal doorverwijzingen 
is de onzekerheid geschat op € 11,9 miljoen.
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