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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Toepassen artikel 36 van de Subsidieverordening Welzijn 2013-2016 

Steenbergen; 27 augustus 2013 

Aan de Raad, 

Ontbreken getrouwheidsverklaring subsidieafrekening 2012 SWOS 
Organisaties die in 2012 een subsidie ontvingen die hoger was dan 0 35.000,00 per jaar, zijn verplicht 
een getrouwheidsverklaring van een accountant betreffende de jaarrekening te overleggen. Dit was 
vastgelegd in de Subsidieverordening Welzijn 2007-2011. 
De accountant van Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen heeft zich onthouden van het geven van een 
oordeel over de jaarrekening van de stichting. Als reden hiervoor geeft de accountant aan dat gegeven de 
aard van de activiteiten en de omvang van de stichting de interne organisatie niet op economisch 
verantwoorde wijze zodanig kan worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de 
vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen 
opbrengst bar en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. 
Deze situatie heeft alleen betrekking op het gedeelte van de jaarrekening van het voormalige SKOS. 
SKOS heeft baropbrengsten. In 2009 heeft de situatie m.b.t. het onthouden van een oordeel over de 
jaarrekening door de accountant zich voor het eerst voorgedaan. De jaarrekening met 
accountantsverklaring van SKOS is toen voorgelegd aan zowel de controller als aan de afdeling 
financiën. Beiden hebben de jaarrekening beoordeeld en de accountantsverklaring doorgenomen. Beiden 
konden zich vinden in het besluit van de accountant. Omdat te verwachten was dat bij ongewijzigde 
omstandigheden ook in de toekomst een accountantsverklaring met oordeelonthouding afgegeven zou 
worden, is besloten voor de situatie van de SKOS een uitzondering te maken. Totdat de geplande 
herziening van de subsidieverordening, waarin de grens waarbij een accountantsverklaring nodig was 
werd opgetrokken tot 0 100.000,00 een feit was, werd SKOS vrijgesteld van het aanleveren van een 
getrouwheidsverklaring van een accountant. Voorwaarde was wel dat de jaarrekening van de SKOS door 
een administratiekantoor werd opgesteld. Na de herziening van de subsidieverordening zou SKOS, 
omdat hun subsidie onder de C 100.000,00 bleef, geheel vrijgesteld zijn van een getrouwheidsverklaring. 
Door de fusie met SOS halverwege 2012 is echter een gezamenlijk subsidiebedrag ontvangen van 
0 143.570,00. 
Momenteel vind er regelmatig overleg plaats met SWOS. Dit in het kader van de te realiseren 
bezuinigingen op ouderenwerk. Fusie tussen SKOS en SOS was mede een gevolg van deze gesprekken. 
In de toekomstige gesprekken zal meegenomen worden dat toegewerkt moet worden naar een 
jaarrekening die wel voorzien wordt van een getrouwheidsverklaring. Voor 2013 zal dit nog niet 
gerealiseerd kunnen worden maar voor 2014 gaan we er nu van uit dat dit wel het geval zal zijn.. Doordat 
in Kruisland het MFA in gebruik zal worden genomen, heeft de SWOS in 2014 in het geheel geen 
barinkomsten meer. 

Naar aanleiding van bovenstaande is besloten om aan de oordeelonthouding van de accountant over 
2012 geen gevolgen te verbinden voor SWOS. Ditzelfde is besloten voor de toekomstige jaarrekening 
over 2013. 



Dit betekent dat er is afgeweken van wat is vastgelegd in de Subsidieverordening Welzijn 2007-2011 in 
Hoofdstuk 4: Budgetsubsidies, artikel 24, lid 2. Hierin is opgenomen dat voor subsidies hoger dan 
0 35.000,00 per jaar geldt, dat het jaarverslag en de jaarrekening voorzien dient te zijn van een 
getrouwheidsverklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
Grondslag hiervoor vormt artikel 36, lid 1a. van zowel de Subsidieverordening Welzijn 2007-2011 als de 
Subsidieverordening Welzijn Steenbergen 2013-2016. 

Bij toepassing van artikel 36, lid 1a en/of 1b is in lid 3 van ditzelfde artikel is bepaald dat de 
raadscommissie Mens en Maatschappij in januari van elk jaar wordt geïnformeerd over de gevallen 
waarin artikel 36 is toegepast.. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. J.M.W.H mr. J.M.W.H. Leloux 
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