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Miljoenennota: economie groeit stevig door 

Bron: CPB, Macro Economische Verkenning (MEV) 2018 



Samenhang uitgaven, inkomsten en saldo 2018 

Bron:Ministerie van Financiën, Miljoenennota 2018



Miljoenennota: extra uitgaven in 2018

• Het kabinet maakt € 425 miljoen vrij om de koopkracht van 
kwetsbare groepen te verbeteren. 

• Er gaat, zoals eerder bekendgemaakt, € 435 miljoen extra naar de 
kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze investeringen lopen op tot 
ruim € 2 miljard in 2021.

• Het kabinet investeert € 270 miljoen extra in de verbetering van en 
nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden primair onderwijs. 
Daarnaast wordt er incidenteel € 223 miljoen extra uitgetrokken voor 
het hogere aantal leerlingen en studenten.

• Er komen extra middelen voor digitale veiligheid en de aanpak van 
terrorisme, Het kabinet investeert € 116 miljoen extra in de veiligheid 
van Nederland.



Septembercirculaire - accres
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Septembercirculaire - overig

• Beleidsarm

• Bijstelling 

BTW-compensatiefonds 2017-2022

• Uitnames centrale regelingen Jeugd en WMO



Formatie 2017



Een nieuw kabinet en gemeente financiën 

Welke thema’s kan een nieuw kabinet zich mogelijk over uitspreken:

• Het gemeente- en provinciefonds groeien mee met ‘brede 
uitgavenmand’ van het Rijk (bredere grondslag/koppeling)

• Het al dan niet aanzetten van de trap-op, trap-af systematiek

• De opschalings- en apparaatskorting

• Het EMU-saldopad Rijk/medeoverheden

• Hervorming gemeentelijk belastinggebied

• De overheveling van de integratie uitkering sociaal domein naar de 
algemene uitkering (sociaal domein)

• Modernisering van de financiële verhoudingen



Thema’s rond verantwoording

Verantwoording Sociaal 
Domein

Terugtredende 
accountants

Voortgang Commissie 
Depla

Rechtmatigheidsverklaring
door College van B&W



Sociaal domein: Verantwoording

‘Stevig fundament’
De basis op orde

‘Flats in de verte’
De stip op de 
horizon

• 2 Sporen

• Programma SD



Sociaal domein: Verantwoording 2015

• 2015: 50% goedkeurende verklaring

• Belangrijkste oorzaken in 2015 voor geen 
goedkeurende verklaring:

– Fouten en onzekerheden PGB, mede in 
relatie tot de (deels in 2016 nog 
ontbrekende) controles van de SVB;

– Fouten en onzekerheden zorg in natura 
(waaronder de prestatieverlening en 
toepassing van het woonplaatsbeginsel);



Sociaal domein: Acties in navolging van 2015

• Verbeterplannen door gemeenten voor het 
verantwoordingsproces

• Goede voorbeelden zijn uitgewerkt door het programma I-
Sociaal domein

• Contact met de NBA voor betere samenwerking accountants 
en gemeenten

• Monitoring (door BMC) + Stuurgroep (olv BZK) voor 
verslagjaar 2016



Sociaal domein: Verantwoording gemeenten

• Tijdigheid:

• Deadline 15 juli

• Coulance regeling in 2015
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Sociaal domein: Verantwoording 2016

• Rechtmatigheid/getrouwheid

– Globaal beeld

– EY Onderzoek november



Sociaal domein: Verantwoording 2017

• Continueren monitoren/vinger aan de pols

• Controles SVB weer aangezet voor het verslagjaar 2017. Hoe 
kunnen gemeenten daarvan profiteren?

• Veel verbetermaatregelen in gang gezet. Wat is er nog nodig?



Sociaal domein: Verantwoording na 2017

• De stip op de horizon

• Naar een passende Verantwoording:

• Pilotproject om deze visie te ontwikkelen.

Hoe kan de verantwoording in het sociale domein zo 
vormgegeven worden, zodat het de transformatie-

doelstellingen ondersteunt?  

Opzetten van 
pilotprojecten met 

gemeenten (groot/klein, 
spreiding door land)

Monitoren van 
gemeenten en 

ondersteuning bieden 
waar nodig

Eindrapportage met in de 
praktijk beproefde 

methodes

Aug’17 – Nov ‘17 Maart ‘19



Wisseling van accountantskantoren

• Werkgroep terugtredende 
accountants volgt de 
ontwikkelingen (NBA, VNG, 
MinFin en BZK);

– Vrije markt

– Toetredingdrempels laag

– Aandacht voor kwaliteit

• Onderzoek VNG: voorjaar 
2017 waren 35 gemeenten op 
zoek naar een accountant;

• Ook onderzoek van 
gemeenten gericht op 
oprichting GAD. 



Wisseling van accountantskantoren

Overige 
kantoren

• Big-4 trekt zich terug van de markt

• Middelgrote kantoren springen in gat

• Maar ook nieuwe toetreders



Werkgroep ‘Vernieuwing accountantscontroles gemeenten’

1) interpretatie controle standaarden 
– HADO werkgroep is actief:

– Doel: Samen met gemeenten en accountants op zoek naar 
een werkwijze die recht doet aan de eigenheid van 
gemeentelijke financiën.

• Notitie “Controle op Controle”

• Notitie “Toegevoegde waarde van de van de 
verbijzonderde interne controlefunctie bij gemeenten”

2) Rechmatigheidsverklaring
– Onderzoek in gang gezet



Rechtmatigheidsverklaring door college van B&W

• Werkgroep ‘Vernieuwing accountantscontroles gemeenten’ 
(Commissie Depla)

“Het college is verantwoordelijk voor een rechtmatige 
uitvoering van de begroting. Het is daarom aan het 
college om hier verantwoording over af te leggen. Een 
randvoorwaarde is dat de verantwoording over de 
rechtmatigheid efficiënt en effectief dient te worden 
vormgegeven. De administratieve lasten dienen niet te 
stijgen en bij voorkeur af te nemen. “



Rechtmatigheidsverklaring door college van B&W

Advies 
commissie 

Depla

Onderzoek bij pilot 
gemeenten

Samen met: 
NBA/VNG/Raadslid/Gemeentelijke controller

Gereed begin 2018

Wetgevingsproces 
formeel in gang

- Raad van State

- Tweede Kamer

- Eerste Kamer

Wettelijke 
verankering 
(niet eerder dan 2019)


