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Geachte raadsleden, 
 
Bij brief van 9 juni 2016 heeft u van ons de concept jaarrekening 2015 ontvangen. 
In aanvulling op deze brief vragen wij uw aandacht voor het volgende  
 
Sociaal domein 
Onderdeel van de jaarrekening is het programma Omzien Naar Elkaar.  
Voor dit programma is van belang uw besluit om met ingang van 2015 de kaasstolp toe te passen. Dit 
betekent dat financiële voor- en nadelen binnen het programma opgevangen worden.  Het saldo wordt 
tot uitdrukking gebracht in de stelpost sociaal domein.  
 
In de aan u toegezonden stukken is aangegeven dat over 2015 op het sociaal domein een positief 
resultaat is geboekt van €  € 918.000,-- 
 
Correctie uitkomst sociaal domein 
Dit bedrag moet gewijzigd verhoogd worden met € 387.000,--. Daarmee komt het resultaat van het 
sociaal domein over 2015 uit op positief € 1.305.000,--  
 
Correctie saldo jaarrekening 2015 
Het bovenstaande heeft als effect dat het saldo van de jaarrekening 2015 met eenzelfde bedrag 
positief wordt aangepast. Het saldo vóór resultaatbestemming komt daarmee uit op € 2.449.000,--. 
 
 
Toelichting  
Ter toelichting op de correctie het volgende. 
 
Cliënten die aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij maatschappelijke deelname en 
ondersteuning zelfstandig leven (nieuwe WMO taken), huishoudelijke ondersteuning en/of 
ondersteuning op gebied van jeugdzorg, kunnen voor de levering van zorg, kiezen uit zorg in natura of 
persoonsgebonden budget (PGB).  
 
Met ingang van 2015 wordt het PGB beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De 
verrekening van de kosten verloopt dan ook via  de SVB. In eerste instantie is door onze gemeente 
aan SVB een voorschot verstrekt waarbij het voorschot is grotendeels is gebaseerd op basis van de 
beschikkingen zoals die eind 2014, dus nog voor de invoering van de  decentralisatie, waren 
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afgegeven. Dit voorschot betreft een bedrag van €  1.383.000,--. Dit bedrag is door ons bij gebrek aan 
relevante informatie van de SVB als  zodanig ook opgenomen in de concept jaarrekening. 
 
Op 13 juni 2016, dus na het toezenden van de concept jaarrekening, hebben wij een voorlopige 
afrekening ontvangen van SVB. Hieruit blijkt dat de werkelijk benodigde bedragen voor de 
persoonsgebonden budgetten aanmerkelijk lager uitvallen dan de uitbetaalde voorschotten. Dit heeft 
te maken enerzijds met verschillende mutaties gedurende het jaar en anderzijds met het feit dat niet 
alle beschikkingen voor 100% verzilverd worden, doordat er soms minder een beroep wordt gedaan 
op de zorg dan in de beschikking is aangegeven. Uit voorlopige afrekening  blijkt een totaal aan 
kosten van € 996.000,--. Dit betekent dat onze gemeente nog een bedrag tegoed heeft van SVB van € 
387.000,--.  Het betreft weliswaar een voorlopige afrekening maar SVB heeft aangegeven dat het de 
verwachting is dat de definitieve afrekening  nauwelijks zal afwijken van de voorlopige afrekening.  
 
Gelet op de hoogte van het bedrag, hebben wij, in overleg met onze accountant,  besloten om  de 
correctie van € 387.000,-- alsnog te verwerken in de concept jaarrekening 2015.  
 
Bijgaand treft u de aangepaste jaarrekening 2015 met de bijbehorende stukken. De aanpassingen 
vindt u met name terug in de nota van aanbieding, onderdeel kaasstolp sociaal domein; de 
onderdelen wmo bestaand, wmo nieuw en jeugd nieuw. 
 
Effect op meerjarenbegroting. 
Omdat bovenstaande correctie  bekend werd nadat het raadsperspectief 2017  aan verstuurd is, 
merken wij op dat in het raadsperspectief  2017  het effect van de correctie niet is opgenomen. Bij de 
aanbieding van de begroting 2017 zullen wij echter het effect van de correctie nadrukkelijk zichtbaar 
maken. 
 
Vragen? 
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de 
griffier: mevrouw H. van Limbeek 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 

  
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
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