
   
  
   

  
   

    
    

    

         

        

   

          
    

  

                
                

          
          

                 
              

              
            

               
            

    

   

      

        

              
 

      

             
           

              
              

                  
                  

Deloitte.
Deloitte Accountants B.V.
Park Veldzigt 25 
4336 DR Middelburg
Postbus 7056
4330 GB Middelburg
Nederland

Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9895
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het algemeen bestuur van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Zeeland

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017

Onze oordeelonthouding voor rechtmatigheid

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland te Goes gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

• Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van
gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland op 31 december 2017 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

• Zijn wij vanwege het belang van de in de paragraaf "De basis voor onze oordeelonthouding voor
rechtmatigheid" niet in staat geweest voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen dat de in
de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting 
en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de
gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader zoals voorgelegd aan het algemeen
bestuur d.d. 1 april 2018.

De jaarrekening bestaat uit:

• De balans per 31 december 2017.

• Het overzicht van baten en lasten exploitatie 2017.

• De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeelonthouding voor rechtmatigheid

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het besluit van het
dagelijks bestuur d.d. 23 maart 2018 en het Controleprotocol WNT 2017. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening'.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Wij zijn onafhankelijk van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onder de in de jaarrekening verantwoorde zorgkosten zijn cliënten aanwezig waarvan wij niet hebben
kunnen vaststellen dat recht op zorg bestaat. Dit betreft cliënten waarvan wij niet hebben kunnen
vaststellen dat een geldige indicatie aan de zorgverlening ten grondslag ligt. Dit betreft hoofdzakelijk
zorgverlening waaraan een doorverwijzing van een externe, zoals een huisarts, ten grondslag ligt. Deze
doorverwijzingen worden rechtstreeks verstuurd aan de zorgaanbieders. De Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland en deelnemende gemeenten beschikken niet over deze doorverwijzingen en
voeren ook geen verdere werkzaamheden uit ter vaststelling van de rechtmatigheid van de zorgverlening.
Voorts worden voor cliënten waarvan de gemeenten zelf het recht op zorg vaststellen niet altijd voldoende
gedocumenteerd op basis van welke overwegingen recht op zorg is vastgesteld, bijvoorbeeld middels
opstellen van toekenningsbeschikkingen. Voorts is in beperkte mate sprake van ontbrekende c.q. geen
goedkeurende controleverklaringen van zorgaanbieders en in de jaarrekening opgenomen gefactureerde nog
niet goedgekeurde zorgproductie.

De totale onzekerheid die met deze bevindingen samenhangt, overschrijdt ruimschoots de voorgeschreven 
jaarrekeningmaterialiteit voor onzekerheden met betrekking tot rechtmatigheid ad € 10.112.000.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op € 1.011.200, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals
voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado en het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 23 maart 2018.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2017.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de € 1.011.200 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:

• Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen
materiële afwijkingen bevat.

• Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

2018.046957/LA/2



                 
            

              
              

        

              
     

       

           

               
               

              
              

            
        

                
               

                

              
    

       

              
            

                
             

               
              

             
              

   

           
          

                 
   

Deloitle

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeenschappelijke regeling van toepassing
zijnde vereisten in de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag, in overeenstemming met het BBV.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, 
waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader zoals
voorgelegd aan het algemeen bestuur d.d. 13 april 2018.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of
fraude.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Bado, het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 23 maart 2018 en het Controleprotocol WNT 2017, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

2018.046957/LA/3
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Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de gemeenschappelijke regeling.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Middelburg, 14 juni 2018

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: W.A. de Leeuw MGA RA
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From: "Ronald de Meij" <Ronald.deMeij@ggdzeeland.nl>
Date: 15 Jun 2018 12:10:45+0200
To: "gemeente@vlissingen.nl"
<gemeente@Vlissingen.nl>;"'gemeente@terneuzen.nr"
<gemeente@terneuzen.nl>;"'mbe@gemeentehulst.nr"
<mbe@gemeentehulst.nl>;'"gemeente@tholen.nl'" <gemeente@tholen.nl>;'"gemeente@schouwen-
duiveland.nl'" <gemeente@schouwen-duiveland.nl>;"info@middelburg.nl"
<info@middelburg.nl>;'"gemeente@reimerswaal.nl'"
<gemeente@reimerswaal.nl>;"'gemeente@kapelle.nr" <gemeente@kapelle.nl>;"'info@borsele.nr"
<info@borsele.nl>;'"gemeente@veere.nl'" <gemeente@veere.nl>;'"stadskantoor@goes.nl'"
<stadskantoor@goes.nl>;'"info@gemeentesluis.nl'" <info@gemeentesluis.nl>;'"info@noord-
beveland.nl'" <info@noord-beveland.nl>
Cc: "Korina van Belzen" <k.van.belzen@middelburg.nl>;'"C. Goedhart
(c.goedhart@goes.nl)'" <c.goedhart@goes.nl>;'"Eijsackers, E.J.M. (e.eijsackers@gemeentehulst.nl)'"
<e.eijsackers@gemeentehulst.nl>;'"Gerda van Bambost (gvanbambost@borsele.nl)'" 
<gvanbambost@borsele.nl>;'"Hove, J. van'" <j.van.hove@kapelle.nl>;'"j.kramer@noord-beveland.nl'"
<j.kramer@noord-beveland.nl>;'"Karen Mellegers'" <karen.mellegers@schouwen-duiveland.nl>;'"Kok
(jdk@tholen.nl)'" <jdk@tholen.nl>;'"M. Schild (marlys.schild@schouwen-duiveland.nl)'"
<marlys.schild@schouwen-duiveland.nl>;'"mw.de.brauwer-koevoets@veere.nl'" <mw.de.brauwer-
koevoets@veere.nl>;'"Naomi de Smit (n.de.smit@reimerswaal.nl)'" <n.de.smit@reimerswaal.nl>;"'0.
Idema (Oldema@Borsele.nl)'" <Oldema@Borsele.nl>;"Leonie de Regt"
<LdeRegt@vlissingen.nl>;'"Schriemer, R. (rschriemer@gemeentesluis.nl)'"
<rschriemer@gemeentesluis.nl>;'"Vriends, K. (k.vriends@terneuzen.nl)'"
<k.vriends@terneuzen.nl>;'"a.hoekman@terneuzen.nl'" <a.hoekman@terneuzen.nl>;"Edwin Israël"
<e.israel@middelburg.nl>;'"g.de.groot@goes.nl'" <g.de.groot@goes.nl>;'"gerda.melsen@schouwen-
duiveland.nl'" <gerda.melsen@schouwen-duiveland.nl>;'"j.boer@kapelle.nl'" <j.boer@kapelle.nl>;"Karel
de Visser" <KdeVisser@Vlissingen.nl>;'"m.marin@gemeentehulst.nl'"
<m.marin@gemeentehulst.nl>;'"moerland.a@tholen.nl'"
<moerland.a@tholen.nl>;'"N Dobbelaar@gemeentesluis.nl'"
<NDobbelaar@gemeentesluis.nl>;'"r.de.bruijn@noord-beveland.nl'" <r.de.bruijn@noord-
beveland.nl>;'"rvankeulen@borsele.nl'" <rvankeulen@borsele.nl>;'"w.van.pelt@reimerswaal.nl'"
<w.van.pelt@reimerswaal.nl>;'"wa.dingemanse@veere.nl'"
<wa.dingemanse@veere.nl>;'"jos.schlicher@schouwen-duiveland.nl'" <jos.schlicher@schouwen-
duiveland.nl>;"A. Slenter (a.slenter@noord-beveland.nl)" <a.slenter@noord-beveland.nl>;"A. Smit
(ankie.smit@schouwen-duiveland.nl)" <ankie.smit@schouwen-duiveland.nl>;"A. van der Reest
(a.vander.reest@goes.nl)" <a.vander.reest@goes.nl>;"B. van Halderen (m.koster-rooze@veere.nl)"
<m.koster-rooze@veere.nl>;'"bestuursondersteuning@gemeentehulst.nl"'
<bestuursondersteuning@gemeentehulst.nl>;"Bestuurssecretariaat gemeente Sluis (F. Babijn)"
<bestuurssecretariaat@gemeentesluis.nl>;"Bestuurssecretariaat Kapelle
(bestuurssecretariaat@kapelle.nl)" <bestuurssecretariaat@kapelle.nl>;"Cees Lodder"
<C.Lodder@middelburg.nl>;"Christine Elsing" <c.elsing@noord-beveland.nl>;"G. J. Harmsen
(bestuurssecretariaat@tholen.nl)" <bestuurssecretariaat@tholen.nl>;"G. J. Harmsen (gha@tholen.nl)"
<gha@tholen.nl>;"K. Verburg (k.verburg@reimerswaal.nl)" <k.verburg@reimerswaal.nl>;"Knook, H.
(bestuurssecretariaat@terneuzen.nl)" <bestuurssecretariaat@terneuzen.nl>;"M. C. J. van de Plasse
(mcjvandeplasse-nagelkerke@borsele.nl)" <mcjvandeplasse-nagelkerke@borsele.nl>;"M. J. P. Kleppe
(m.kleppe@kapelle.nl)" <m.kleppe@kapelle.nl>;"Mulder, J-F." <jfm@gemeentehulst.nl>;"S. Suij
gemeente Terneuzen (s.suij@terneuzen.nl)" <s.suij@terneuzen.nl>;"Secreatariaat wethouders Borsele
(wethouderssecretariaat@borsele.nl)" <wethouderssecretariaat@borsele.nl>;"Sec Bestuurssecretariaat
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Vlissingen" <sec@Vlissingen.nl>;"waverijn, D." <d.waverijn@goes.nl>;"benw@middelburg.nl"
<benw@middelburg.nl>;"Jeroen Wisse" <JWisse@Vlissingen.nl>
Subject:
Attachments:
Importance:

contoleverklaring jaarverslag/jaarrekening 2017 GR GGD Zeeland
Controleverklaring jaarrekening 2017 GGD Zeeland WG.pdf
High

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgevoegd treft u aan de controleverklaring van de accountant m.b.t. de gecombineerde 
jaarrekening/jaarverslag (jaarstukken) van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst Zeeland over 2017.
Het verslag van bevindingen van de accountant zal worden nagezonden.

Met vriendelijke groet,

Ronald de Meij
Directeur Publieke Gezondheid

GGD Zeeland & Veiligheidsregio Zeeland
directiesecretariaat GGD Zeeland: 0113-249450
mobiel: 06 1274 0340
ronald.demeii (aqqdzeeland.nl
www.qqdzeeland.nl en www.vrzeeland.nl
www.zeelandveilig.nl
twitter: ronalddemeij

Disclaimer: De GGD Zeeland gaat zorgvuldig om met informatie. Desondanks kan
de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden
in dit bericht of gevolgen die er uit voortvloeien. De informatie is
uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door
anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij
u ons het bericht retour te zenden.

-


