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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 10 mei j l . bracht EY Accountants haar Tussentijdse uitkomsten uit over de controle 
van de jaarrekening 2015 uit. Met deze brief geven wij onze reactie op de bevindingen. 

Zoals we in onze brief varFl9 november 2015 aangaande de managementletter interim 
controle 2015 hebben aangegeven, is EY voor haar oordeel afhankelijk van (voldoende) 
verantwoordingsinformatie van onze samenwerkingspartners in het sociaal domein 
waaronder de Sociale Verzekeringsbank en de zorgaanbieders. Omdat de 
verantwoordingsinformatie van deze partners naar verwachting pas eind mei beschikbaar 
zal zijn, heeft de accountant nog geen volledig oordeel kunnen geven over de 
jaarrekening 2015. 

Het definitieve Accountantsverslag zal daarom, conform afspraak, op een later moment in 
uw raad worden behandeld. Hiermee volgen we de lijn die is aangegeven in de VNG brief 
van 12 april 2016 en houden we de wettelijke datum van 15 juli voor verzending van de 
jaarstukken met accountantsverklaring (aan GS en ministerie van BZK) overeind. 

Wij zijn tevreden met de uitkomsten van de accountantscontrole tot zover. 

Er is geen sprake is van ongecorrigeerde controleverschillen boven de 
rapporteringsgrens van 500 duizend euro; 
De omvang van de geconstateerde rechtmatigheidsfouten is lager dan vorig jaar 
(2015: 0,8 miljoen en 2014: 1,4 miljoen euro). Deze hebben met name betrekking 
op de uitvoering van de wet BUIG. Er zijn over 2015 geen onzekerheden op het 
gebied van rechtmatigheid geconstateerd. We constateren dat onze inspanningen 
op het gebied van UWV inschrijving en plan van aanpak jongeren tot een betere 
beheersing hebben geleid. 
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Verder onderschrijven we de constatering van de accountant dat onze financiële positie en 
ons weerstandsvermogen is verbeterd. Wij vinden dit belangrijk aangezien de financiële 
uitdagingen en risico's aanzienlijk zijn. Onze ambitie is het weerstandsvermogen 
structureel op peil te houden en zelfs nog te verbeteren. 

Tot slot, in de rapportage van EY staan meerdere adviezen en aanbevelingen. Deze 
adviezen en aanbevelingen onderschrijven we en nemen we over. 

U ontvangt zo spoedig mogelijk het definitieve Accountantsverslag. 
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