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Onderwerp: Reminder financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet 2017

Geachte heer, mevrouw,

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

herinneren aan de opdracht tot aanleveren van de financiële verantwoording Wmo en

Jeugdwet 2017.

Op 20 september jl. hebben we u met de brief 'Financiële verantwoording Wmo en

Jeugdwet 2OL7', (kenmerk: 2OO92OL7GG 101) hierover al eerder geÏnformeerd.

Ookin 2O!7 hanteren we het landelijke controleprotocoll. Voor de financiële
productieverantwoording kunt u eveneens gebru¡k maken van de landelijke formats2.

Voor de verantwoording2OLT hanteren wij de volgende termijnen:

- Vóór l januari 201.8, afronden facturatie tot en met november 2017;

- Vóór l februari 2018, afronden facturatie heel2OtT;
- Vóór 1 maart 2018, aanleveren van de productieverantwoording 2O17in Excel

format;

- Vóór 1- april 2OL8, aanleveren van de gestempelde en geparafeerde

controleverklaring in Pdf format.
(De controleverklaring is alleen van toeoassing voor zorgaanbieders met een totale
productie > €125.000. - voor Jeugd óf Wmo)!

Voor het opleveren van de productieverantwoording is het van belang zo snel mogelijk

de aanvragen zorg (315-bericht) bU de gemeente in te dienen. Het is dan aan de
gemeente om hier zo snel mogelijk een beschikking op af te geven.

t 
Algemeen accountantsprotocol financiële productverantwoording Wmo en Jeugdwet

2017, versie: 11 http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/landeliik-accountantsprotocol-2017-
financiele-productievera ntwoordi ng-wmo-en-ieugdwet

2 http://i-sociaaldomein.nllnieuws/17-09-14/nieuw-landeliik-accountantsprotocol-en-

model-productievera ntwoordi ng-wmo-en-ieugdwet-2017



Hierbij verzoeken we u om actief te reageren richting gemeenten als er nog indicaties
liggen d¡e betrekking hebben op 2OL7 , waarvoor nog geen bevestiging van de
gemeente is verstuurd.

De tijdige aanlevering van de verantwoording over 2OL7 is voor de gemeenten cruciaal
om tijdig hun traject van de jaarverantwoording te kunnen voltooien. Om misverstanden
te voorkomen, wUzen wij u erop dat een aanlevering na de planningsdatum kan leiden

tot een sanctie zoals bepaald in de overeenkomst.

De gestelde vragen over de brief met als titelr 'Financiële verantwoording Wmo en

Jeugdwet 2OL7', met kenmerk:2OO92OL7GG 101 en verzenddatum 2O september
2Ot7 ziin inmiddels individueel beantwoord. Volledigheidshalve vindt u de vragen en

antwoorden in bijlage 2.

Het aanleveren van alle documentatie verloopt via één centraal e-mailadres:
regionaleinkoop@b¡zob.nl t.a.v. dhr. K. Gomes. Ook voor eventuele vragen en/of
opmerkingen kunt u gebruik maken van dit e-mailadres.

N en subregionale inkoop van Wmo en Jeugdzorg,

Met

r.G roeneveld BCom

nager Sociaal Domein (Bizob)



Bijlage 1

De 27 gemeenten van de reSio 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



B¡jlage 2: Nota van inlichtingen
"Rec htm atigh eidscontro le 2OL7 J e u gd zorg & WM O"
Ken merk: 2OO92OL7 GG LOz.2 laatste update: 2L-L7-2OI7

Antwoord
ln de bijlage van de op 20-9-2017 verzonden email
zaten twee Excel bestanden. Deze moet u hanteren
voor het aanleveren van de productieverantwoording
Een bestand voor Jeugd en een bestand voor Wmo.

Als uw totale productie 2017 (Jeugd of Wmo) groter is

dan € 125.000 dient u naast de financiële
prod uctievera ntwoord i ng (Excel-besta nden), tevens
een controleverklaring aan te leveren. U moet dus
a ltijd een prod uctievera ntwoord i ng i ndienen.

Nee, dat is niet nodig. Er is geen sprake van opnieuw
indienen. ln de praktijk komt het voor dat nieuwe
aanvragen voor zorg door de zorgaanbieder niet tijdig
bij de gemeente ¡ngediend worden. Daarom vanuit de

werkgroep de oproep om zorgaanvragen z.s.m. in te
dienen.

De data voor aanlevering van de documenten zijn

zoals opgenomen in de brief.

Vraag
Onlangs heb ik een brief ontvangen voor de financiële
verantwoording WMO en Jeugdwet 2017.
Voor 2077 worden er termijnen gehanteerd voor
productieverantwoording. Voor L maart moet er de
prod uctievera ntwoord i n g van 2OL7 aa ngeleverd worden. I k weet niet
welke documenten het hier betreft.
Dan staat er onder de opsomming tussen haakjes dat het alleen van
toepassing is voor zorgaanbieders met een totale productie van
>€L25.000,- voor Jeugd of WMO.
Geldt deze zin voor de gehele productieverantwoording, of enkel
voor het laatste puntje: aanleveren van de controleverklaring?

"Voor het opleveren van de productieverantwoording is het van

belang zo snel mogelijk de aanvragen zorg bij de gemeente in te
dienen. Het is aan de gemeente om z.s.m. de beschikking af te
geven."

ls het de bedoeling dat ik de lopende beschikkingenvan2OLT
(doorlopend in 2018), die ik van de gemeente via VECOZO heb

ontvangen nog een keer indien bii de financiële verantwoording?
20 september heb ik een mail van Bizob ontvangen
Het is mij niet duidelijk wanneer de data van inlevering is.

Voor de verantwoording20tT hanteren wi de volgende termijnen:
- Vóór ljanuari 2018, afronden facturatie tot en met november 2OL7;

- Vóór L februari 20L8, afronden facturatie hee120L7;

- Vóór 1 maart 2018, aanleveren van de
prod ucti eve ra ntwoord i n e2O\7 :.

Vragensteller
WikkelWijs
22-09-2017

Carteblanche
25-O9-2017

Nr
7

2
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De prod uctievera ntwoord ing en controleverkla ring is
een belangrijk instrument voor de gemeentelijke
jaarrekening en wordt landelijk toegepast.
U geeft aan dat de totale productie lager is dan €
125.000. Dit betekent dat u alleen de financiële
productieverantwoording hoeft aan te leveren (en
geen controleverklaring, dit is verplicht als de totale
omzet jeugd of Wmo hoger is dan € L25.000). Wmo
en Jeugd hebben elk een eigen format voor de
productieverantwoording (zie ook antwoord op vraag
1). Deze is met de mail van Bizob als bijlage
meegestuurd. De fina nciële prod uctieverantwoordi ng

betreft alleen de zorg in natura. De PGB hoeft u dus
niet hierin te verantwoorden.
Een e-mail volstaat.

Een e-mailvolstaat.

Het is niet aan de gemeenten om te bepalen of u een
opdracht wel of niet aan kunt nemen. De

controleverklaring (verplicht bij een omzet >

€ 125.000 Jeugd of Wmo) moet, zoals in het protocol
vastligt, worde afgegeven door een
registeraccou nta nt. Een verkla ri ng afgegeven door
een gecertificeerd NOAB-kantoor volstaat niet.

- Vóór L, april 20L7 aanleveren van de controleverklaring.
(alleen van toepassing voor zorgaanbieders met een totale productie
> €125.000,-
voor Je ugd óf Wmo)Met vriendelijke groet,
Wij hebben een schrijven van de Bizob gekregen over het aanleveren
van productiegegevens 20L7. Als jonge, kleine zorgaanbieder die
dagbesteding biedt aan mensen met een beperking vragen wij ons af
wat het doel is van het aanleveren van deze gegevens en of het voor
ons van toepassing is.

Het is voor ons de eerste keer dat wij deze brief hebben gekregen.
Wij vragen ons af deze productieverantwoording voor ons van
toepassing is omdat wij het bedrag van L25.000 euro ten aanzien van
onze cliënten niet halen. Daarbij komt dat een minderheid van onze
cliënten onder de WMO dan wel de jeugdwet valt en het merendeel
van onze declaraties via PGB gedaan wordt. Maar los daarvan blijft
het totaal van onze inkomsten onder de 125.000 Euro.
Kunt u ons daar meer duidelijkheid over geven. Wij danken u bij
voorbaat voor uw antwoord.

Wij hebben tot op heden geen productie geleverd in het kader van de
Wmo. lndien dat zo blijft, moeten we dan na afloop van het jaar een
leeg format productieverantwoording insturen of volstaat een e-mail
waarin wijaangeven geen productie te hebben geleverd in2OL7 aan
de deelnemende gemeenten?

ls het voor aanbieders zonder productie verplicht een
jaarverantwoording in te dienen? Of volstaat deze mail?

Recentelijk hebben wij het verzoek ontvangen van onze relatie Betere
Dag, Draaiboom 51te Lage Mierde, uw kenmerk:20092OL766!OL,
om u toekomstig te informeren inzake de financiële verantwoording
WMO en Jeugdwet2OtT.
Ons advieskantoor is geen accountantskantoor, maar wij zijn een
gecertificeerd NOAB-kantoor, zijnde Nederlandse Orde van
Administratie- en belastingdeskundigen.

Werkzin
26-09-20L7

Stichting Zorg &
Wonen Glorieux
29-O9-20L7

Zorgbruggen
Thuiszorg
3-to-20t7
Betere Dag

3-LO-20L7
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Dit is inderdaad correct. Als uw omzet voor alle
gemeenten tezamen, dus ook buiten de 21
gemeenten, dan volstaat het aanleveren van een
prod uctieverantwoording.

Graag zou ik van u mogen vernemen of wij deze opdracht mogen
aanvaarden, u te informeren.
lk heb een vraag naar aanleiding van de documenten m.b.t. de
financiële vera ntwoording 2017.

Onze praktijk heeft een totale jaaromzet Jeugdwet die kleiner is dan €
125.000.
Kunnen we dan voor de financiële verantwoording volstaan met het
aanleveren van de productieverantwoording zonder verklaring van
een accountant,
zoals dit voor het jaar 2OL6 ook het geval was?
Bi voorbaat dank voor uw reactie.

Psychologie
praktijk De Roos

4-LO-20t7
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