
 

 

 

Agendapunt 9 Jaarverslag en jaarrekening 2018 gemeente Boxtel 
 

Afgelopen dinsdag hebben de heren Han en van de Berg van accountantskantoor 
Mazars een toelichting gegeven op de jaarrekening 2018. Vanuit onze kant 

nogmaals dank voor de heldere uitleg en verwoording door beide heren. 
 
De jaarrekening is door hen getrouw en rechtmatig gevonden en wordt dus 

goedgekeurd. Daar zijn we blij mee. 
 

Waar er vorig jaar kritiek was op de Europese aanbestedingen is dit in 2018 
volgens de regels beter gegaan. 
 

Ook nu zijn de uren van de accountant flink overschreden, gelukkig wordt dit wel 
minder, het blijkt dat dit vooral komt door het aanleveren van stukken door 

externe partijen. Wij hopen dat hier voor komende jaren scherp op wordt 
gestuurd om de overschrijding steeds verder te beperken. 
 

Wat ons wel zorgen baart is de opmerking van beide heren over het bedrag van 
€ 88.000,- van gefactureerde bedragen door zorgverleners binnen de WMO en 

Zorg. Een zorgverlener factureert een bedrag en vanuit de gemeente wordt er 
niet gecontroleerd of er ook daadwerkelijk zorg is verleend. Voor ons is het al 
jaren onbegrijpelijk dat we als gemeente niet weten of de bij ons in rekening 

gebrachte zorg ook daadwerkelijk geleverd is door de zorgleverancier. Nu gaat 
het relatief gezien om een laag bedrag maar toch moet er geen enkele twijfel zijn 

of er daadwerkelijk zorg is verleend. Wij horen graag hoe u dit beter gaat 
controleren? Als we dit al niet weten hoe willen we dan ooit als gemeente gaan 
sturen op de gigantische overschrijdingen van Jeugd en WMO die onze sluitende 

begroting flink geweld aandoet. 
 

In paragraaf 3.3 gaat het over de grondexploitaties van de gemeente en hierin 
wordt serieus aandacht gevraagd voor Vorst B. Het risicoprofiel hierin wordt hoog 
ingeschat door de accountant. Er is nog steeds veel onzekerheid over de 

toekomst van Vorst B, omdat er ingezet wordt op duurzame en circulaire 
economie. Of er daadwerkelijk tot ontwikkeling gekomen gaat worden is 

allerminst zeker. De door het college geplande uitgave van bedrijfsgrond is 
daarmee optimistisch. Het advies van de accountant is om scenarioberekeningen 

uit te voeren om mogelijke tegenvallende resultaten binnen de grondexploitatie 
inzichtelijk te maken. Voor zover wij weten, wordt dat tot nu toe niet door het 
college opgepakt. Fractie BALANS dient de volgende motie in: 

Scenarioberekeningen uitvoeren Vorst B 
 

Op onze vraag tijdens de toelichting vorige week dinsdag aan de accountant of 
ze bekend zijn met het gegeven dat er geen bestemmingsplan ligt voor Vorst B, 
werd door hen enigszins verbaasd een negatief gereageerd. Voor ons een fout in 

de controle. We willen graag weten wanneer er een bestemmingsplan voor 
Vorst B komt en hoe het staat met de procedure voor de tijdelijke 

omgevingsvergunning voor het Biomassaplein. Door het afschieten van de PAS 
denken wij dat het verlenen van die tijdelijke omgevingsvergunning schier 
onmogelijk is geworden. Wij zijn er niet rouwig om als dit hobbyproject daardoor 

komt te vervallen. 


