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Onderwerp:  
Oordeel accountant jaarrekening 2014 GR Ferm Werk 
 
De accountant heeft vorige week de accountantsverklaring afgegeven over de jaarrekening van de 
GR Ferm Werk over 2014. De accountant richt zich in haar onderzoek op twee punten, namelijk de 
zogeheten (financiële) rechtmatigheid en de getrouwheid.  
 
Financiële rechtmatigheid  
Financiële rechtmatigheid houdt, kort en versimpeld weergegeven, dat uitgaven begroot en 
goedgekeurd moeten zijn. Indien, boven een bepaalde grens (1% van de begroting), uitgaven worden 
gedaan die niet door een begroting(swijziging) door het daartoe bevoegde orgaan zijn goedgekeurd, 
leveren een risico op voor het oordeel van de accountant over de rechtmatigheid.  
 
De accountant heeft over 2014 een afkeurend oordeel gegeven over de rechtmatigheid van de 
jaarrekening van Ferm Werk. 
 
Dit oordeel heeft overigens geen enkel (financieel) gevolg voor de jaarrekening van de deelnemende 
gemeenten of het oordeel dat de accountant van de gemeente op de eigen jaarrekening heeft.  
 
Ten aanzien van de hogere uitgaven van Ferm Werk door onder andere hogere uitkeringslasten door 
meer uitkeringsgerechtigden (grote geldstroom) dan begroot in 2014, heeft het bestuur voorzien dat 
dit gevolgen kon hebben voor het oordeel over de rechtmatigheid. De meeruitgaven passen overigens 
binnen het vastgestelde beleidskader van Ferm Werk. Het bestuur heeft er op advies van een extern 
deskundige voor gekozen de extra uitgaven niet via een begrotingswijziging te laten lopen.  
 
Voor de 2015 en volgende jaren zijn er in het bestuur afspraken gemaakt om te voorkomen dat over 
2015 of volgende jaren hierdoor opnieuw een dergelijke verklaring kan worden afgegeven.  
 
Getrouwheid jaarrekening 
De accountant heeft een goedkeurend oordeel gegeven op de getrouwheid van de jaarrekening van 
GR Ferm Werk. De toets op getrouwheid is omgeven met scherpe controle regels. We zijn dan ook blij 
met het positieve oordeel van de accountant over de getrouwheid van de jaarrekening van Ferm Werk 
en de financiële bedrijfsvoering van de organisatie. Het positieve oordeel is met name van belang, 
omdat 2014 het eerste jaar is waarin Ferm Werk actief is en haar activiteiten in financiële omvang zag 
verdrievoudigd in 2014.  
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