Geachte Wmo aanbieder,
Hierbij vragen we uw aandacht voor de productieverantwoording over 2017. De gemeenten in de regio
Lekstroom maken gebruik van het landelijke standaard accountantsprotocol financiële
productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017.
Dit algemeen accountantsprotocol is ontwikkeld door deskundigen uit relevante brancheorganisaties,
zorgaanbieders en gemeenten. Met het accountantsprotocol kunnen zorgaanbieders op eenduidige
wijze financiële verantwoording afleggen over de productie Wmo en Jeugdwet. Deze verantwoording
en de controle daarvan zijn gebaseerd op eisen van financiële rechtmatigheid voor de gemeenten.
Voor het jaar 2017 vragen wij u om uiterlijk 1 april 2018 bij ons aan te leveren:
 Indien uw omzet lager is dan € 50.000 in 2017, een bestuurdersverklaring, waarin u per
gemeente uw omzet over 2017 aangeeft.
Indien uw omzet gelijk is aan of hoger dan € 50.000 in 2017, een financiële
productieverantwoording per gemeente, voorzien van een controleverklaring door een
accountant. Hoewel in de toelichting bij het landelijke protocol een grens van € 125.000 wordt
genoemd, hebben de colleges van B&W van de Lekstroomgemeenten besloten om vast te
houden aan het grensbedrag van € 50.000. Dit op basis van de ervaringen met de eigen
accountant voor de controle over 2015 en 2016.
Wanneer uw omzet lager is dan € 50.000,- kan volstaan worden met een bestuurdersverklaring. Wij
geven er echter de voorkeur aan dat u een accountantsverklaring aanlevert in het geval u toch voor de
andere gemeenten een accountantsverklaring moet overleggen.
Wij vragen uw aandacht voor deze termijnen, omdat niet iedere zorgaanbieder vorig jaar op tijd de
financiële productieverantwoording met accountantsverklaring heeft aangeleverd. Daarnaast wordt er
met ingang van 2016 een apart model 'financiële productieverantwoording' met een daarbij behorende
accountantsverklaring voor de Wmo voorgeschreven.
De Bestuurdersverklaring, Accountantsverklaring en het landelijke standaard accountantsprotocol
financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017 staan op de site van de Regionale
Backoffice Lekstroom

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/wmo/documenten-wmo/
Wij geven u hierbij aan dat iedere gemeente deze verantwoording en accountants- of
bestuurdersverklaring nodig heeft om zelf een goedkeurende verklaring te ontvangen. Daarmee legt
het bestuur van de gemeente verantwoording af aan de raad en aan het Rijk. Indien een
goedkeurende verklaring ontbreekt, kan dat leiden tot diverse problemen met de gemeentelijke
jaarrekening en mogelijk tot politieke consequenties in de gemeenteraden.
Mocht u vragen hebben over deze uitvraag Productieverantwoording 2017 of over uw overeenkomst
Wmo dan kunt u contact opnemen met de Regionale Backoffice Lekstroom via het e-mailadres
backofficelekstroom@houten.nl of op telefoonnummer: 030-6392611.
Mocht u administratieve vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo van de
desbetreffende gemeente.
Indien deze e-mail onverhoopt niet bij de juiste persoon terecht gekomen zijn, dan graag deze mail
dan doorzetten naar de correcte persoon in uw organisatie.

Met vriendelijke groet,
Regionale Backoffice Lekstroom

Postbus 30
3990 DA Houten

