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Onderwerpen

• Algemene update

• Aanleveren Toekenningsberichten (tkb’s)

• Jaarafsluiting

• Discussie: hoe ziet de NDSD de Governance ingericht?



Algemene update

• Maarten Ruys neemt afscheid als ketenregisseur. Voorstel is 

geen nieuwe ketenregisseur te werven, governance vraagstuk 

sneller vormgeven.

• Afgelopen weken diverse bestuurlijke overleggen geweest 

over het budgethoudersportaal. 14 december AO.

• Coulance beleid is per november afgeschaft. 



Wat komt er nog op ons af?
Jaarovergang

Lever tijdig op een juiste wijze de toekenningsberichten aan bij de 

SVB, inclusief tarief. 



Wat komt er nog op ons af?
Jaarafsluiting

Proces budget- en jaarafsluiting binnen SVB 

• Controle op basis van o.a. declaraties budgethouders en 

hoogte bevoorschotting

• Controlelijsten naar gemeenten

• Accountantscontrole SVB-gegevens 

Proces binnen de gemeente 

• Schatting uitnutting budget Wmo en Jw

• Gemeentelijke jaarrekening/ wettelijke termijnen



Wat komt er nog op ons af?
Jaarafsluiting

Vooraf: gemeenten stellen het controleprotocol op/vast en SVB voert het uit. 

• Gekozen richting: verklaring over het gehele jaar met oplevering in maart, 
zonder budgetconfirmatie door de SVB. Zo verkort je de doorlooptijden.

• Consequentie: gemeenten moeten zelf de budgetconfirmatie uitvoeren. Met 
behulp van de SVB. Oproep: eerste week januari, lever gegevens tijdig aan!

• Signaal: veel gemeenten leverden vorig jaar de budgetgegevens niet/laat aan 
waardoor andere gemeenten de dupe waren van lange doorlooptijden. 

• Gevolg: budgetconfirmatie is verantwoordelijkheid van gemeenten zelf.

• Essentiele voorwaarden (zijn gecheckt en afgesproken) 

• borging vanuit SVB dat zij  hun rol vervullen en gemeenten tijdig en volledig 
ondersteunen bij de budgetconfirmatie.

• Juridisch en vanuit de NBA geen belemmeringen. 



Wat komt er nog op ons af?
Jaarafsluiting

• Consequentie: geen goedkeurende verklaring over 2016? 

• Formeel niet bevestigd door de SVB, maar informeel wel over 

gesproken. 

• Kan ook nog een oordeelsonthouding volgen. 

• Les vorig jaar: Alvast op anticiperen als gemeenten. Ga met je 

eigen accountant in gesprek. 

• Breng  als gemeente de geleverde prestaties in kaart. 



Governance
Hoe willen we dat als gemeenten vorm 
geven?
Governance niet eenduidig belegd op dit moment. Versnipperd op diverse 
onderdelen.

• ICT investeringen SVB 

• Ketenregie gedelegeerd opdrachtgever

• Budgethoudersportaal

• Onduidelijk? 

• Standpunt gemeente: VWS opdrachtgever (opdracht vanuit de 
kamer) waarna het beheer overgaat naar gemeenten en zij de 
opdrachtgevende rol vervullen

• Uitkomst: KR opdrachtgever. 

• Opdrachtgeverschap in algemene zin

• Verschuiving afgelopen jaar van VWS naar Ketenregie

• KR coördinerende rol maar formeel  gemeenten opdrachtgever. 

• Voor begroting is ketenregie in de lead in 2017.



Discussie

• NDSD advisering vs bestuurlijke overleggen

• Waar zien we risico’s?

• Wvttk



Vragen


