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B5Bijlage 5:  
Financiële verantwoording en controle

In de Regio WBO wordt de Niet vrij toegankelijke jeugdhulp gezamenlijk met de regioge-
meenten ingekocht. Elke Gemeente heeft een eigen verantwoordelijkheid om de controle op 
haar jaarrekening tot een goed einde te brengen. Dit leidt ertoe dat er sprake moet zijn van 
een sluitende controleaanpak op de jeugdhulp. Om deze reden heeft de Regio WBO 
afgesproken om gezamenlijk de eisen op te stellen die leidt tot deze sluitende controleaan-
pak. In deze Bijlage wordt beschreven aan welke eisen Opdrachtnemer moet voldoen 

Artikel 1 Financiële verantwoording 
1.  Uiterlijk 1 november ontvangt Opdrachtnemer van Opdrachtgever uitsluitsel over met 

welke materialiteit de accountant Opdrachtnemer moet controleren en welke inhoud de 
productieverantwoording moet bevatten om voldoende zekerheid te krijgen over de 
jaarverantwoording. 

2.  De  financiële verantwoording aan Opdrachtgever vindt plaats per Gemeente op basis van  
de definitieve versie van het “Algemeen accountantsprotocol financiële productieverant-
woording WMO en jeugdwet 2017” zoals gepubliceerd door i-Sociaaldomein en de in 
het verlengde daarvan ontwikkelde (landelijke) formats en protocollen. 

3.  De volgende eisen worden minimaal opgenomen in controle-aanpak:
 a.  bij afsluiting van het boekjaar verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever per 

Gemeente een productieverantwoording over de uitgevoerde werkzaamheden, 
gewaardeerd tegen het afgesproken tarief (zie bijlage 2A), in het format zoals 
landelijk afgestemd en gepubliceerd op website i-Sociaaldomein;

 b.  indien Opdrachtnemer voor jeugdhulp voor de Regio WBO een totale jaaromzet heeft 
onder de €125.000 dan is er geen controleverklaring van haar accountant vereist. In 
dat geval kan worden volstaan met een bestuursverklaring;

 c.  Opdrachtnemer kan ten behoeve van de controleverklaring van haar accountant 
aangeven dat hij/zij gebruik maakt van een landelijk protocol gepubliceerd op website 
i-Sociaaldomein. 

Artikel 2 Productieverantwoording 
1.  Opdrachtnemer levert uiterlijk 1 maart van het opvolgende jaar de productieverantwoor-

ding over een afgesloten jaar aan bij de administratieve partner van de Regio WBO.
2.  Eindafrekening voor geleverde jeugdhulp zal plaatsvinden op basis van de ingediende 

productieverantwoording.
3.  Opdrachtnemer dient in een inhoudelijk verslag aandacht te besteden aan de onderno-

men activiteiten op het gebied van transformatie en innovatie en de wijze waarop hier 
door de organisatie uitvoering aan is gegeven.

Artikel 3 Controleverklaring
Opdrachtnemer levert uiterlijk op 1 april de controleverklaring van de accountant op de 
productieverantwoording aan bij de administratieve partner van de Regio WBO.

Artikel 4 CBS
De Opdrachtnemer levert twee keer per jaar (op 1 januari en op 1 juli) informatie aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De Opdrachtnemer doet dit in overeenstemming 
met de systematiek van beleidsinformatie zoals opgenomen in artikel 7 Regeling Jeugdwet. 
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Artikel 5 Accountgesprekken 
1.  Artikel 6 bijlage 4 van deze Overeenkomst is van toepassing op deze Bijlage. 
2.  Tijdens het accountgesprek kijkt de Opdrachtgever naar de ontwikkeling in de afgespro-

ken prestatie-indicatoren en de financiële en kwalitatieve ontwikkelingen. 
3.  Bij ondermaats presteren wordt de frequentie van overleg verhoogd al naar gelang nodig 

is om de kwaliteit van dienstverlening op het vastgesteld niveau te verkrijgen. Van deze 
overleggen wordt verslag gelegd en met Opdrachtgever gedeeld.

Artikel 6 Controle
1.  Het is de Opdrachtgever (of daartoe aangewezen derden) toegestaan verwachte en 

onverwachte controle uit te voeren op de inhoudelijke kwaliteit en op presentie- en 
financiële administraties op basis van het nog op te stellen protocol. Daarnaast is het 
toegestaan om de dienstverlening te (laten) evalueren onder de Cliënten.

2.  De Opdrachtnemer heeft op zijn locatie een werkplek voor controle beschikbaar voor 
medewerkers van de Opdrachtgever of door ingehuurde derden.

3.  Na de controles legt de Opdrachtgever zijn bevindingen digitaal vast. Deze worden 
besproken. De Opdrachtnemer archiveert de bevindingen digitaal en houdt deze 
toegankelijk voor de Opdrachtgever en voor de door de Opdrachtgever aan te wijzen 
derden, andere instellingen en personen die op juridische basis inzage kunnen eisen.

4.  Indien de Opdrachtgever de kwaliteit van de uitgevoerde jeugdhulp van een Aanbieder 
als onvoldoende beoordeelt, heeft de Opdrachtnemer het recht een “second opinion” te 
laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige. De kosten hiervan zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer. De uitkomsten van de “second opinion” worden door betrokken 
Partijen besproken, waarna de Opdrachtgever een eindconclusie zal trekken.

5.  Bevestigt de onafhankelijke deskundige dat de kwaliteit van de geboden jeugdhulp door 
de Opdrachtnemer onvoldoende is, dan kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer in 
gebreke stellen. Verbetert deze zich naar het oordeel van de Opdrachtgever niet binnen 
een redelijke termijn, dan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst met de Opdrachtne-
mer ontbinden. 

Artikel 7 Review
Opdrachtnemer stemt in en werkt mee in het geval de accountant van een deelnemende 
Gemeente review werkzaamheden wil uitvoeren.

Artikel 8  Overige verantwoording
De uitkomsten van kwaliteit-, resultaat- of outputindicatoren zijn geen onderdeel van de 
financiële verantwoording en controle aan de Opdrachtgever.


