
 18 oktober 2015 

 

Aan: NSDMH 

Per adres Gemeente Gouda 

Postbus 1086  

2800 BB Gouda 

 

Onderwerp: voorlopig voorstel aanpassing Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-Holland 

Geachte mevrouw, meneer, 

Woensdag 14 oktober was ik, ondergetekende, vertegenwoordiger Vereniging Zuid-Hollandse 

zorgboeren, aanwezig bij de overlegtafel van de Wmo 2015. Het is mij toen duidelijk geworden dat 

het voorstel Controleprotocol zoals het er nu ligt, instellingen met een omzet van meer dan €50.000,- 
per jaar verplicht een accountantsverklaring af te geven. Voor zorginstellingen met een omzet van 

onder de €50.000,- is het voldoende om een bestuursverklaring af te leggen. Ik stel bij dezen voor om 

deze grens op te hogen naar een jaarlijkse omzet van €100.000,-. Graag licht ik enkele van de 

redenen voor het ophogen van deze grens hieronder toe. 

In het document ‘Vragen en antwoorden over het Controleprotocol Wmo 2015 Regio Midden-

Holland’ staat dat het huidige regionale controleprotocol gebaseerd is op het door het NBA 

goedgekeurde Controleprotocol van regio Haaglanden. Regio Haaglanden verplicht echter door 

middel van haar controleprotocol een jaarlijkse accountantsverklaring pas vanaf een jaarlijkse omzet 

van €100.000,-. Het document meldt ook het van belang is grote verschillen in het controleprotocol 

tussen verschillende gemeentes te voorkomen. Het zou daarom logisch en wenselijk zijn om ook in 

het controleprotocol van de regio Midden-Holland uit te gaan van een grens van €100.000,-. 

Daarbij is het onnodig om zorginstellingen met een omzet van tussen de €50.000,- en €100.000,- te 

verplichten tot een jaarlijkse accountantsverklaring. Zorginstellingen van deze omvang zijn dermate 

kleinschalig dat hun administratie dusdanig eenvoudig en overzichtelijk is dat die ook door een 

bestuursverklaring verantwoord kan worden. 

Het verhogen van deze grens zou tevens een tegemoetkoming zijn aan kleinschalige zorgprojecten 

die niet de financiële voordelen hebben van schaalvergroting, maar wel kwalitatief hoge zorg kunnen 

bieden, ondere andere door het persoonlijke contact dat zij hebben met hun cliënten. Een verplichte 

accountantsverklaring maakt de overheadkosten disproportioneel groot. 

Samengevat: Het ophogen van de grens voor een verplichte accountantsverklaring naar €100.000,- 

zorgt voor een consistenter controleprotocol en voorkomt onnodige lastenverzwaring voor kleine 

zorginstellingen. Ik hoop daarom dat dit voorstel in de komende vergadering positief zal worden 

ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

Corrie Boere 

Directeur Zorgboerderij Kloostertuin en Boere erf 

Vertegenwoordiger Vereniging Zuid-Hollandse zorgboeren 

 


