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Ook in 2019 leveren wij onze bijdrage aan
het duurzame succes van uw organisatie.
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief met tips, actualiteiten en inspiratie. Binnen
het Stolwijk KennisNetwerk herbergen wij een groot aantal specialisten op het gebied
van onder meer accountancy, fiscaliteit, HRM, integriteitsmanagement, governance,
procesoptimalisatie & IT voor overheidsorganisaties.

WMO en Jeugd “in de grip”
De decentralisatie van de WMO en de Jeugdwet heeft in
het begin geleid tot problemen om de getrouwheid en de
rechtmatigheid van de zorguitgaven vast te kunnen
stellen. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal niet
goedkeurende controleverklaringen bij de jaarrekening
van gemeenten.
De afgelopen jaren is er bij zorgorganisaties en
gemeenten hard gewerkt om de rechtmatigheid vast te
kunnen stellen. Dit heeft effect gehad. Over 2017 was 87%
van de controleverklaringen goedkeurend. Bij de nietgoedkeurende verklaringen lag de (hoofd)oorzaak slechts
in 4% bij het sociaal domein. Bij de overige 9% lag deze bij
de aanbestedingen.
Veel gemeenten steunen in het proces nog op de
(goedkeurende) controleverklaring van de zorgorganisatie.
Van belang is om de afhankelijkheid hiervan te beperken.
Wat kunt u doen om zelf in control te zijn?

Lees meer
Vragen? Hester de Feiter RA
E. h.d.feiter@stolwijkkelderman.nl
M. 06 10 88 14 29

Verwerking verwachte negatieve
bijstelling Algemene uitkering
In de najaarsnota van het Rijk is aangegeven dat er over
2018 mogelijk sprake zal zijn van een onderuitputting,
minder uitgaven dan geraamd. Dit heeft tot gevolg dat de
Algemene Uitkering voor gemeenten in 2019 naar beneden
wordt bijgesteld over 2018. Omdat de decembercirculaire
geen officieel bijstelmoment is van het accres, is dit nog
niet verwerkt in 2018. Hoe nu om te gaan bij het
opstellen van de jaarrekening 2018 met de wetenschap
dat de AU in 2019 over 2018 naar beneden zal worden
bijgesteld?

Lees meer
Vragen? Reinier Gosselink
r.gosselink@stolwijkkelderman.nl
T. 0314 369 111

Ingrediënten voor een succesvol
team
Een dreamteam is niet zomaar gevormd. Wat zijn de
geheimen voor een succesvol team? Hoewel ieder team
anders is, zijn er zeker universele principes die voor ieder
team gelden. Onze specialist Sanneke neemt u mee in
deze principes, zodat u aan de slag kunt met het
samenstellen van uw eigen dreamteam.

Lees meer
Vragen? Sanneke Peters
E. s.peters@vitaconluteijn.nl
T. 0316 740 134

Boekrelease Frauditing
2.0
Op 4 december jongstleden is het nieuwste
boek van Nicole den Hartigh verschenen.
De insteek van Frauditing 2.0 is interactief
en praktisch. Elk hoofdstuk bevat
prikkelende vraagstukken en opdrachten,
waarmee u uw kennis over fraude en
onderzoek verder kunt verdiepen en die u
uitnodigen om met anderen en de auteur
van gedachten te wisselen.

Lees meer
Vragen? Nicole den Hartigh
E. n.denhartigh@stolwijkdenhartigh.nl
M. 06 – 29 73 18 04
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