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Vraag 1: 
hoe kunnen we een zienswijze (tijdig) indienen als de deadline hiervoor op 16 december ligt?  
 
 Idealiter zou het verzoek om een zienswijze eerder aan uw raad zijn aangeboden. Bij 
 Servicepunt71 is bekend dat de zienswijze in de raad van 16 december wordt behandeld.  Bij de 
 bestuursvergadering zal  uw zienswijze nog nadrukkelijk worden ingebracht. De extra gevraagde 
 middelen die voortvloeien uit autonome en noodzakelijke ontwikkelingen kunnen echter worden 
 betaald uit het bij de gemeente beschikbare budget voor Servicepunt71 en wordt er dus aan uw 
 raad niet om extra middelen gevraagd. 
 
Aangaande het Actieplan Beheersbare Bedrijfsvoering. 
"De verhoogde eisen van de accountants hebben vanaf 2020 effect op de benodigde capaciteit voor de 
controlewerkzaamheden bij Servicepunt71 zelf. We verwachten vanaf 2020 een structurele kostenstijging 
van €100.000 per jaar. Deze kosten worden volgens de algemene verdeelsleutel aan de deelnemers in 
rekening gebracht."  
 
Vraag 2: Wat waren de afgelopen jaren (controlejaren 2015-2018) de kosten voor/aan de accountant bij 
SP71? 
 

In onderstaande tabel staan de accountantskosten die in een jaar betaald zijn. Het is goed te 
realiseren dat dit per jaar deels de kosten zijn voor de jaarrekening van het vorige jaar en deels de 
kosten zijn voor de jaarrekening van het lopende jaar. 
  

 
  

 
 
Vraag 3: Wat zijn de verhoogde eisen van de accountants, waarop gedoeld wordt? En op basis waarvan 
wordt er €100.00 per jaar gecalculeerd aan meerkosten? 
 
 De verscherpte eisen vanuit de accountantscontrole liggen vooral op het vlak van het verscherpte 

toezicht vanuit de AFM op de accountantscontrole, die zich door vertaalt naar de eisen die de 



accountants stellen aan hun klanten. Dit betekent het aanleveren van veel meer documentatie en 
beantwoorden van veel meer vragen. Niet alleen vanuit Financien, maar ook vanuit de andere 
disciplines zoals Inkoop, HRM en IT. 
De hiervoor opgenomen meerkosten betreft een eerste en globale inschatting. 

 


