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Onderwerp: Financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet 2018 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Met deze brief informeren de 21 gemeenten (bijlage 1) van de regio Zuidoost-Brabant u 

over de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018. 

 

Op het gebied van de financiële productieverantwoording werken de gemeenten van de regio 

Zuidoost-Brabant samen. Zo wordt u niet geconfronteerd met 21  

verschillende verantwoordingswijzen. 

In 2017 hebben we het landelijke controleprotocol gehanteerd. Dat blijft in 2018 ook 

zo. Het "Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en 

Jeugdwet 2018" is opgenomen in bijlage 2.  

 

Voor de financiële productieverantwoording moet u gebruik maken van de landelijke formats. De 

formats en het controleprotocol kunt u downloaden via de volgende hyperlink: Formats 

Productieverantwoording en Controleprotocol 2018 

 

Voor de verantwoording 2018 hanteren wij de volgende termijnen: 

– Vóór 1 januari 2019, afronden facturatie tot en met november 2018; 

– Vóór 1 februari 2019, afronden facturatie over de maand december van 2018; 

– Vóór 1 maart 2019, aanleveren van de productieverantwoording 2018 in Excel-format en een 

getekende versie in Pdf; 

– Vóór 1 april 2019, aanleveren van de gewaarmerkte productieverantwoording met  bijbehorende  

controleverklaring in Pdf-format. Deze controleverklaring moet worden afgegeven door een 

daartoe bevoegde gecertificeerde accountant. (De controleverklaring is alleen van toepassing 

voor zorgaanbieders met een totale productie > €125.000, - separaat voor Jeugd óf Wmo, dus 

niet bij elkaar opgeteld)! 

 

Let op: In de aan te leveren productieverantwoording mogen in kader van de AVG geen 

(bijzondere) persoonsgegevens worden opgenomen. Informatie die wel (bijzondere) 

persoonsgegevens bevat, zullen wij als niet verzonden beschouwen. 

 

http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/18-06-12/landelijk-accountantsprotocol-2018-en-formats-model-productieverantwoording
http://i-sociaaldomein.nl/nieuws/18-06-12/landelijk-accountantsprotocol-2018-en-formats-model-productieverantwoording
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Voor het opleveren van de productieverantwoording is het van belang zo snel mogelijk de aanvragen 

zorg (315-bericht) bij de gemeente in te dienen. Het is dan aan de gemeente om hier zo snel mogelijk 

een beschikking op af te geven. Hierbij verzoeken we u om actief te reageren richting gemeenten als 

er nog indicaties liggen die betrekking hebben op 2018, waarvoor nog geen bevestiging van de 

gemeente is verstuurd. 

 

Geen cliënten gehad 

Heeft u in 2018 geen cliënten gehad, dus geen omzet gemaakt, dan moet u toch een getekende 

productieverantwoording in PDF aanleveren voor 1 maart 2019. 

 

Tijdige aanlevering 

De tijdige aanlevering van de verantwoording over 2018 is voor de gemeenten cruciaal om tijdig hun 

traject van de jaarstukken 2018 te kunnen voltooien. Om misverstanden te voorkomen, wijzen wij u 

erop dat een aanlevering na de planningsdatum kan leiden tot een sanctie zoals bepaald in de 

overeenkomst. 

 

Wij wijzen u er bij voorbaat op dat we de mogelijkheid hebben om bij niet, niet tijdige of niet 

correcte aanlevering van de verzochte informatie maatregelen kunnen overwegen onder andere 

inhoudende een korting op de afgesproken tarieven, het opleggen van een boete, opschorten van 

openstaande facturen en in het uiterste geval zelfs de ontbinding van de overeenkomst. Uiteraard 

gaan we ervan uit dat u voor de verantwoording over 2018 tijdig de noodzakelijke informatie zult 

overleggen.  

 

Het aanleveren van alle documentatie verloopt via één centraal e-mailadres: 

regionaleinkoop@bizob.nl t.a.v. dhr. K. Gomes. Ook voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt 

u gebruik maken van dit e-mailadres. 

 

 

Namens de regionale en subregionale inkoop van Wmo en Jeugdzorg,  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

G.H. Groeneveld BCom 

Commoditymanager Sociaal Domein (Bizob) 
  

mailto:regionaleinkoop@bizob.nl
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Bijlage 1 

 

De 21 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant zijn: 

 

1. Asten 

2. Bergeijk 

3. Best 

4. Bladel 

5. Cranendonck 

6. Deurne 

7. Eersel 

8. Eindhoven 

9. Geldrop-Mierlo 

10. Gemert-Bakel 

11. Heeze-Leende 

12. Helmond 

13. Laarbeek 

14. Nuenen 

15. Oirschot 

16. Reusel-de Mierden 

17. Someren 

18. Son en Breugel 

19. Valkenswaard 

20. Veldhoven 

21. Waalre 

 

 


