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Aan de Raad, 

Ontbreken getrouwheidsverklaring subsidieafrekening 2015 SWOS 
Organisaties die in 2015 een subsidie ontvingen die hoger was dan 6 100.000,00 per jaar, zijn verplicht 
een getrouwheidsverklaring van een accountant betreffende de jaarrekening te overleggen. Dit is 
vastgelegd in de Subsidieverordening Welzijn 2013-2016. 
De accountant heeft zich onthouden van het geven van een oordeel omtrent de getrouwheid van de 
jaarrekening van de SWOS. 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 opbrengsten ten aanzien 
van de gelden Plusbus en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten. Het gaat hier om 
opbrengsten ter grootte van 6 33.515,00 op het totaal aan opbrengsten van SWOS van C 412.974,00. 
De oordeelsonthouding geldt, zoals hierboven geciteerd, alleen voor de posten van de Plusbus. De rest 
van de jaarrekening wordt niet genoemd in deze oordeelsonthouding. 

In de jaren 2012 en 2013 was er ook sprake van een oordeelsonthouding door de accountant. Toen was 
de reden dat er barinkomsten waren en dat die niet te controleren waren. Nooit is door de accountant 
aangegeven dat de posten van de Plusbus niet te controleren waren, Aangezien er sinds 2014 geen 
barinkomsten meer zijn was SWOS, in de veronderstelling dat er nu geen belemmeringen waren voor het 
afgeven van een getrouwheidsverklaring. 
Aan de oordeelonthouding van de jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn geen gevolgen verbonden. 

Over het jaar 2014 is voor het eerst van een oordeelsonthouding sprake geweest in relatie tot de 
opbrengsten van de Plusbus. Er zijn door SWOS in november 2015 vragen gesteld aan de accountant 
over hoe het administratief te realiseren is om toch de posten van de Plusbus controleerbaar te krijgen. 
Voor 2014 kon dit geen positief resultaat meer hebben aangezien dit jaar reeds geheel was verstreken. 
Gezien het tijdstip waarop deze vraag werd uitgezet en de termijn waarop zij antwoord van de accountant 
hebben ontvangen, heeft dat helaas voor 2015 ook geen positief resultaat meer kunnen bewerkstelligen 
waardoor er ook voor 2015 een oordeelonthouding door de accountant is afgegeven. 
Aan de oordeelonthouding van de jaarrekening 2014 zijn geen gevolgen verbonden. 

SWOS heeft met ingang van 1 januari 2016 veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van het 
antwoord dat zij van de accountant hebben ontvangen. Gehoopt wordt hiermee wordt voldaan aan de 
eisen van de accountant. Deze maatregelen zijn duidelijk gespecificeerd aan ons gerapporteerd. 
De ideale situatie zou zijn dat de passagiers de rit met een automatisch incasso betalen of het bedrag 
pinnen om fraudegevoeligheid te voorkomen. Vooralsnog is het betalen per pin van de ritgelden of alles 
betalen met automatische incasso echter niet mogelijk. 



Naar aanleiding van bovenstaande is besloten om aan de oordeelonthouding van de accountant over 
2015 geen gevolgen te verbinden voor SWOS. 
Dit op basis van artikel 36, lid 1a. van de Subsidieverordening Welzijn Steenbergen 2013-2016. 
In de eerstvolgende oordeelsvormende vergadering zal de raad via bijgevoegde raadsmededeling 
geïnformeerd worden over de toepassing van lid 1a. van artikel 36. De verplichting hiertoe is opgenomen 
in artikel 36, lid 3. 

Dit betekent dat er is afgeweken van wat is vastgelegd in de Subsidieverordening Welzijn 2013-2016 in 
Hoofdstuk 4: Budgetsubsidies, artikel 24, lid 2. Hierin is opgenomen dat voor subsidies hoger dan 
0 100.000,00 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 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. Aangezien deze raadscommissie niet meer op deze manier van toepassing 
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