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Onderwerp: Financiële verantwoording Wmo en Jeugdwet 2017

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren de 2l gemeenten (bijlage 1) van de regio Zuidoost-Brabant u

over de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017.

Ook op het gebied van de financiële productieverantwoording werken de gemeenten

van de regio Zuidoost-Brabant samen. Zo wordt u niet geconfronteerd mel2l'
verschillende verantwoordi ngswijzen.

ln 2016 hebben we het landelijke controleprotocol gehanteerd. Dat blijft in 2OL7 ook

zo. Het "Algemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en

Jeugdwet 2017" is opgenomen in bijlage 2.

Voor de financiële productieverantwoording kunt u eveneens gebruik maken van de

landelijke formats. De formats en het controleprotocol kunt u downloaden via de

volgende hyperlink:
http;//i-soc¡aaldome¡n.nl/n¡euws 17-O9-74 ¡euw-landel¡ik-accountantsþrotocol-en-

m od e I - o r o d u cti ev e r a ntw o o rd i n gi-w m o-e n -i e u €dw et-2O 77

Voor de verantwoording2OLT hanteren w¡ de volgende termijnen:

- Vóór l januari 2018, afronden facturatie tot en met november 2017;

- Vóór lfebruari 2018, afronden facturatie heel2OLT;

- Vóór 1 maart 2018, aanleveren van de productieverantwoording2OLT:.

- Vóór 1, april 201-.$ aanleveren van de controleverklaring.
(alleen van toepassing voor zorgaanbieders met een totale productie > €125.000,-
voor Jeugd óf Wmo)

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

de aanvragen zorg (315-bericht) b¡j de gemeente in te dienen. Het is dan aan de

gemeente om hier zo snel mogelijk een beschikking op af te geven.



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.

NB. De aanlevering van de productieverantwoording en de bijbehorende

controleverklaring was over 2016 opnieuw een bewerkelijk proces. Dit heeft de
gemeenten voor problemen gesteld bij de afronding van hun eigen jaarverantwoording.

De tijd¡ge 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, wijzen wij u erop dat een aanlevering na de planningsdatum kan leiden

tot een sanctie zoals bepaald in de overeenkomst.

Namens de onale en subregionale inkoop van Wmo en Jeugdzorg,

Met groet,

Dhr. G.H ld BCom

Com Sociaal Domein (Bizob)



Bijlage 1

De 27 gemeenten van de regio Zuidoost-Brabant z¡jn:

t. Asten

2. BergeUk

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

2L. Waalre



Bijlage 2

'Algiemeen accountantsprotocol financiële productieverantwoordin{ Wmo en Jeugdwet

2077"


