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Inleiding/aanleiding 

De helft van de Nederlandse gemeenten ontving geen goedkeurende 

accountantsverklaring voor de jaarrekening van 2015. 43 procent kreeg een 

‘accountantsverklaring met beperking’ en 7 procent een oordeelonthouding. 

De problemen lijken samen te hangen met de decentralisaties, schrijft het ministerie van 

Binnenlandse Zaken dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. 

 

De cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken werd uitgevoerd. Voor het onderzoek werden controleverklaringen 

van accountants bij de gemeentelijke jaarrekeningen van 2015 geraadpleegd.  

In 2014 werd een aanzienlijk hoger aantal verklaringen goedgekeurd. 98 procent van de 

gemeenten ontving toen een goedkeurende verklaring. 

 

Het verschil tussen 2014 en 2015 is te wijten aan de decentralisatie van overheidstaken 

naar gemeenten. Het jaarverslag van 2015 was het eerste verslag waar de 

decentralisatie van invloed op was. 

De meest voorkomende oorzaak voor het niet goedkeuren van de jaarcijfers ligt volgens 

de onderzoekers in het sociaal domein. "Fouten en zekerheden met betrekking tot zorg in 

natura zijn goed voor 57 procent van de geconstateerde fouten en onzekerheden binnen 

dat domein". Daarnaast zou het persoonsgebonden budget (pgb) voor ongeveer 33 

procent van de fouten zorgen 

Het percentage goedkeurende verklaringen lag met 55 procent het hoogst bij gemeenten 

met twintigduizend tot vijftigduizend inwoners. Grote gemeenten, met meer dan 

honderdduizend inwoners, scoorden het slechtst. Daar werd 55 procent van de 

verklaringen afgekeurd. 

Het soort afgegeven verklaring verschilt ook sterk per provincie. In Zeeland en Zuid-

Holland ontvingen relatief de meeste gemeenten een goedgekeurde verklaring. In de 

provincies Flevoland, Drenthe en Groningen was het aantal het laagst. 

 

Vragen: 

 

1. Hoe scoorden wij als Gemeenten Noordoostpolder ten aanzien van de andere 

gemeenten?  

Antwoord: 

Gemeente Noordoostpolder heeft bij de jaarrekening 2015 een 

accountantsverklaring met beperking. Noordoostpolder zit derhalve in de 

categorie van 43% die ook een dergelijke verklaring heeft gekregen.   

 

2. Geeft het een negatief effect? 

Antwoord: 

Onduidelijk is wat de intentie van uw vraag is. Wanneer wordt gedoeld op een 

negatief effect van de externe omgeving, kan daar niet op worden geantwoord, 

anders dan dat er geen negatieve effecten in formele zin zijn als gevolg van een 

maatregel.    

De beperking op de controleverklaring wordt door het college gezien als een 

signaal naar alle partijen dat er wel wat moet gebeuren. Wat het college betreft 



is het zelfs een positief effect dat naar de betrokken organisaties kan worden 

afgegeven  om volgend jaar te voldoen aan het rechtmatigheidscriterium. 
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