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1. Aanleiding en doelstelling 

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor de taken in het 

sociaal domein. Met name de activiteiten met betrekking tot de Jeugdzorg en de Wmo hebben 

geleid tot een problematiek van diverse aard. Als gevolg hiervan hadden zowel gemeenten als 

zorgaanbieders processen niet tijdig op orde waardoor dit ook gevolgen had voor de 

verantwoording en interne controle. Vertraging in de controle en afwijkende oordeelsvorming bij 

de jaarrekeningcontrole was bij een groot aantal gemeenten aan de orde.   

Inmiddels is de uitvoering en bedrijfsvoering van Jeugd en Wmo bij gemeenten een ‘normaal’ 

onderdeel van het takenpakket geworden en zijn ook de gemeentelijke accountants meer gewend 

geraakt aan de activiteiten in het sociaal domein. Gesteld kan worden dat in de huidige praktijk 

gemeenten met name ten aanzien van het aspect prestatielevering nog in zeer grote mate 

afhankelijk zijn van de productieverantwoordingen (met bijbehorende controleverklaringen) van 

zorgaanbieders voor zorg in natura (op basis van het landelijke controleprotocol). Deze 

werkwijze past niet in de doelstellingen van de implementatie van het sociaal domein.  

Hoewel er veelal weer sprake is van een goedkeurende controleverklaring bij de 

productieverantwoording van de zorgaanbieder, zorgt de deadline van 1 april van het 

daaropvolgende boekjaar voor de productieverantwoordingen van zorgaanbieders voor een 

vertraging in het tijdspad van het jaarrekeningproces van de gemeente. Daarnaast kan het 

hierdoor voorkomen dat belangrijke verschillen in zorgkosten tussen gemeente en aanbieder pas 

in een zeer laat stadium bekend worden. Veel gemeenten worstelen met de beheersbaarheid van 

knelpunten/tekorten in het sociaal domein waardoor de situatie zich voordoet dat tijdige bijsturing 

nog beperkt mogelijk is.   

 

Gemeenten zouden dit meer kunnen integreren in interne beheersingsmaatregelen zodat zij de 

prestatielevering van de zorg in natura gelden kunnen vaststellen. Mede gezien het feit dat het 

landelijk accountantsprotocol in principe van tijdelijke aard is en bovendien hiertoe niet het meest 

geëigende middel is (materialiteit/ inhoud). Door het in eigen hand nemen van de toets op 

prestatielevering wordt de afhankelijkheid van externe partijen verminderd en kan bovendien het 

controletraject op termijn weer vervroegd en ingeperkt worden conform de situatie van voor het 

jaar 2015. Er behoeft dan immers niet meer gewacht te worden op de productieverantwoordingen 

en controleverklaringen van aanbieders. Tevens zal dit leiding tot verlaging van de 

administratieve lasten.  

 

Er zijn diverse stukken vanuit het voormalig programma i-sociaal domein beschikbaar, 

waaronder de handreiking ‘Stappenplan gemeentelijke controleaanpak’ waarin de mogelijk te 

gebruiken controlemiddelen beschreven worden om de prestatielevering in de interne beheersing 

in te bedden. De implementatie van een deel van de controlemiddelen uit het zogenaamde ISD-

mandje blijkt voor de meeste gemeenten een lastig en tijdrovend traject en de praktijk leert ook 

dat accountants het moeilijk vinden om conclusies te verbinden aan de uitkomsten van, 

activiteiten door gemeenten georganiseerd, gericht op het vaststellen van prestatielevering.  

        

Het doel van deze notitie is om gemeenten en accountants te ondersteunen bij het opstellen van 

een sluitende controleaanpak voor 2018 en verder. In deze notitie wordt de controleaanpak op 

prestatielevering van zorg in natura nader uitgewerkt ten behoeve van gemeenten en hun 

accountants. Deze notitie dient daarom gelezen te worden als een aanvulling op de ‘handreiking 

stappenplan gemeentelijke controleplak’ van het i-sociaal domein. Omdat er in de praktijk vaak 

sprake is van complexe situaties kan dit tot lastige discussies leiden tussen gemeente en 
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accountant. Deze notitie beoogd hierin duidelijkheid te verschaffen. Juist omdat de aanpak niet 

alleen uit bekende ‘harde’-controlemiddelen bestaat, maar een mix betreft van maatregelen 

waarbij zowel ‘harde als zachte’-controle-informatie verkregen wordt, bestaat hier behoefte aan.   

De aanvulling bestaat daarom uit concrete praktijkvoorbeelden over te implementeren 

maatregelen ten behoeve van het vaststellen van de prestatielevering door gemeenten inclusief de 

controle van de accountant op de uitkomsten van deze maatregelen. Want wanneer is iets goed 

genoeg? Het antwoord op deze kernvraag is uitgewerkt in hoofdstuk 8.3.  

 

Om consistentie in uitvoering en conclusievorming te bevorderen gaat deze notitie in op een 

mogelijke standaard basis aanpak met de vereisten voor de uitvoering en vastlegging hiervan. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de uitvoering van Jeugd en Wmo door iedere gemeente op 

eigen wijze is ingeregeld en er geen sprake is van standaard werkwijzen en afspraken met 

aanbieders/ cliënten. Het specifiek van toepassing maken op de eigen gemeentelijke situatie zal 

dus altijd noodzakelijk blijven. Deze notitie geeft inzicht in voorbeelden die hierbij gehanteerd 

kunnen worden. Het is geen voorgeschreven model.   

 

Tot slot merken we op dat de ontwikkelingen in het sociaal domein niet stilstaan. Landelijk 

vinden er vernieuwingen plaats waarbij meer en meer processtappen en de communicatie tussen 

zorgaanbieders en gemeenten worden gedigitaliseerd. Via landelijke pilots wordt anders 

verantwoorden (waaronder horizontaal toezicht) onderzocht en op regionale schaal worden 

nieuwe vormen van samenwerking en bijbehorende contractvormen opgestart. Deze notitie gaat 

niet concreet in op de controle-aanpak van deze ontwikkelingen, maar geeft een basis aan 

uitgangspunten voor verdere doorontwikkeling.   
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2. Omvang in relatie tot materialiteit 

Om een goede controleaanpak te kunnen bepalen is het van belang om inzicht te verkrijgen in de 

totale omvang van de lasten en baten voor Jeugd en Wmo in relatie tot de totale lasten en baten 

van de gemeente. 

Vaak worden de lasten voor Jeugd en Wmo in hetzelfde programma verantwoord, bijvoorbeeld in 

een programma ‘Ondersteuning en Zorg’. Via onderstaande tabel kan de gemeente de baten en 

lasten inzichtelijk te maken, vanzelfsprekend toegespitst op de eigen gemeentelijke situatie.  

 

Programma Ondersteuning en Zorg: 

Beleidsveld Product Lasten Baten 
Voorzieningen 
volwassenen 

Vervoersvoorzieningen   

 Woonvoorzieningen   
 Huishoudelijke Ondersteuning   
 Begeleiding en dagbesteding   
 Gezinsbegeleiding en 

jongvolwassenen 
  

 Overige voorzieningen 
volwassenen 

  

Voorzieningen Jeugd Ambulante Jeugdhulp   
 Jeugdhulp met verblijf   
 Hoog specialistische Jeugdhulp   
 Overige voorzieningen Jeugd   
Opvang, wonen en 
herstel 

Maatschappelijke opvang   

 Beschermd wonen   
Totaal    
 

 

Dit totaal aan lasten dient voor de planning en uitvoering van de controles op het sociaal domein 

afgezet te worden tegen de totale lasten van de gemeente en de hierbij van toepassing zijnde 

materialiteit: 

  
Lasten voor bestemming  
Dotaties aan reserves  
Totaal aan lasten  
Materialiteit voor fouten (1%)  
Materialiteit voor onzekerheden (3%)  
 

De accountant kan indien gewenst een specifieke controletolerantie aan de gemeente meegeven.  

Ten behoeve van de planning kunnen de cijfers gevuld worden op basis van de 

programmabegroting. Waarna in het kader van de jaarrekeningcontrole actualisatie dient plaats te 

vinden op basis van de gerealiseerde cijfers.  

 



SDO-Notitie 

Controle interne beheersing Jeugd en Wmo 
voor gemeenten en accountants 

Good practice 7 

3. Normenkader (wet- en regelgeving) 

Voor de uitvoering van de (rechtmatigheids)controles in het Sociaal Domein is de volgende wet- 

en regelgeving relevant: 

 

 Jeugdwet 2015; 

 Wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die de aanbieders 

van jeugdhulp bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te 

nemen (kenmerk 1002145-153925-J); 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015;  

 Gemeentelijke verordeningen relevant voor Jeugd en Wmo 

 Gemeentelijke uitvoeringsbesluiten relevant voor Jeugd en Wmo 

 Overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers 

 Landelijk ‘Algemeen Accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo 

Jeugdwet 2018”van het programma i-Sociaal Domein; 

 Algemene Subsidieverordening gemeente (ASV); 

 Diverse overige uitvoeringsregelingen ten aanzien van subsidies. 

 Gemeentelijke inkoopregels. 

 

De gemeente dient dit verder te specificeren naar de wet- en regelgeving van toepassing in de 

eigen gemeente.   

 

Voor de in deze notitie beschreven controles zijn alleen die bepalingen uit bovenstaand overzicht 

relevant, welke betrekking hebben op een financiële beheershandeling. Het betreffen de 

zogenaamde recht-, hoogte-, duur-bepalingen welke van invloed zijn op de financiële 

rechtmatigheid.   
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4. Inzicht in het financiële plaatje 

4.1 Inleiding 

Of en met welke diepgang de kosten gerelateerd aan het sociaal domein gecontroleerd moeten 

worden start bij de basis. Er dient daarom allereerst inzicht verkregen te worden in het soort 

kosten, de daarbij afgesloten contracten en de gehanteerde financierings-/uitvoeringsvariant. Of te 

wel, de verschillende stromen en de daarbij betrokken partijen dienen in kaart gebracht te 

worden. Dit is van belang om een basis te verkrijgen voor het identificeren en inschatten van 

risico’s op een afwijking van materieel belang op het niveau van de jaarrekening en de 

‘beweringen’ specifiek voor het sociaal domein.  

 

Ervaring leert dat dit inzicht nog niet altijd (goed en volledig) aanwezig is bij alle gemeenten of 

dat hiertoe verschillende afdelingen en systemen geraadpleegd moeten worden. Om dit inzicht te 

verkrijgen/vergroten dient de gemeente de in onderstaande paragrafen opgenomen vragen te 

beantwoorden en werkzaamheden uit te voeren: 

 

4.2  Uitsplitsing baten/lasten sociaal domein 

De gemeente kan de in hoofdstuk 2 opgenomen baten en lasten nader uit splitsen aan de hand van 

bijvoorbeeld een analyse op kostenplaats/ taakveld-niveau. Eveneens kan de gemeente een 

globale inhoudelijke beoordeling uit te voeren dat kan op het soort boekingen op de betreffende 

kostenplaats.  

 

Voor een analyse op kostenplaats niveau wordt verwezen naar bijlage 1.   

Uren, lonen, allocaties en mutaties in reserves,voorzieningen, personele kosten en kapitaalslasten 

zijn buiten beschouwing gelaten. De gemeente kan op basis van de financiële administratie een 

vergelijkbaar overzicht op te stellen.    

 

De gemeente kan op basis van het overzicht van kostenplaatsen via een globale inhoudelijke 

beoordeling de gelden Jeugd en Wmo in een aantal categorieën te classificeren. De globale 

inhoudelijke beoordeling kan onder andere uitgevoerd te worden aan de hand van het 

documenttype van de boekingen op de betreffende kostenplaatsen. Hieruit valt op te maken of het 

een journaalpost betreft vanuit de sub-administratie (bijv. Suite4) en daarmee dus zorg in natura 

als gevolg van ontvangen facturatieberichten of een ‘normale’ inkoopfactuur of 

subsidieverstrekking betreft.  Zie voor een overzicht van categorieën eveneens bijlage 1. 

 

 

4.3 Afspraken met aanbieders en specifieke voorwaarden 

Ten aanzien van de in bovenstaand overzicht opgenomen Zorg in Natura voor Jeugd en Wmo 

dient de gemeente een overzicht op te stellen van alle gecontracteerde aanbieders en het soort 

afgesloten contract met de van toepassing zijnde uitvoeringsvariant.   
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Door het i-sociaal domein worden 3 uitvoeringsvarianten onderscheiden. De keuze van uitvoeringsvariant in 
een contract heeft ook invloed op de verantwoording en controle. De uitvoeringsvarianten zijn: 

- Inspanningsgericht: Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek 
product of dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief. Ook wel: 
P(rice)*Q(uantity). 

- Outputgericht: Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over het leveren van een prestatie voor 
een vast bedrag. Hoe deze prestatie wordt behaald, wordt niet vastgelegd.  Er is geen sprake van 
inspanning in tijd, de Q-component wordt in contract overeengekomen.   

- Taakgericht: Afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder over een taak voor een (deel)populatie 
zonder verantwoording op individueel niveau. De aanbieder bepaalt zelf hoe de taak wordt 
ingevuld. Er bestaat geen directe relatie tussen het aantal cliënten en het budget. Ook wel: lump 
sum. 
 

Bovenstaand onderscheid is van belang voor de risico-inschatting ten aanzien van de controle op 
prestatielevering. Bij inspanningsgerichte en outputgerichte contracten speelt prestatielevering bijvoorbeeld 
een grotere rol dan bij een taakgericht contract.  
 

De bijbehorende contracten dienen beschikbaar te zijn voor de accountant, dit zal in overleg met 

de accountant veelal op basis van een deelwaarneming worden opgevraagd. Daarnaast dient de 

gemeente een opsomming te geven van de belangrijkste contractvoorwaarden en eventuele 

specifieke afspraken met mogelijke gevolgen voor de (rechtmatigheids-)controle. Wij denken 

hierbij bijvoorbeeld aan: 

 Afspraken met betrekking tot facturering; 

 Afspraken omtrent prestatielevering; 

 Wijze van afrekenen (nacalculatiebasis); 

 Eventuele Vereisten aan opleidingsniveau bij aanbieder; 

 Overig 
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4.4 Schematisch overzicht stromen en partijen  

Om tot een sluitende controleaanpak te komen, dient naast de aard van de last ook rekening 

gehouden te worden met de diverse partijen die hierbij betrokken zijn. Dit is van belang voor de 

uit te voeren risicoanalyse.  

Onderstaand schematisch overzicht geeft hierbij inzicht in de diverse stromen en partijen binnen 

het sociaal domein.   

 
 

De nummers corresponderen met geïdentificeerde risico’s. De risico’s zijn nader uitgewerkt in 

het volgende hoofdstuk. In het hoofdstuk controleaanpak zijn de door het i-sociaal domein 

beschreven controlemiddelen opgenomen. Via een tabel wordt duidelijk gemaakt welk risico met 

welk controlemiddel wordt afgedekt.  
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5. Geïdentificeerde risico’s met maatregelen 

In dit hoofdstuk zijn de over het algemeen standaard risico’s opgenomen gerelateerd aan de 

stromen zoals opgenomen in het hierboven genoemde schema. De meeste risico’s zullen bij een 

groot aantal gemeenten van toepassing zijn. Vanzelfsprekend dient de gemeente dit te 

actualiseren en specifiek te maken voor de situatie van de eigen gemeente. Met name indien 

sprake is van een output- of taakgerichte uitvoeringsvariant. Per risico is tevens aangegeven op 

welke contractvorm (zoals beschreven in hoofdstuk 4.3) het risico betrekking heeft.  

5.1 Algemene risico's 

5.1.1 Toegang tot zorg (1) 

Risico dat een beschikking, verwijzing of toewijzingsbericht (301) onterecht of onjuist wordt 

afgegeven door de gemeente en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

 

 

De toegang tot zorg voor zowel Wmo als Jeugd ZIN en PGB is geregeld in landelijke wet- en 

regelgeving en interne regels zoals opgenomen in de verordeningen, uitvoeringsbesluiten, 

beleidsregels en nadere regels. Het risico bestaat dat afgeweken wordt van wet- en regelgeving 

waardoor sprake kan zijn van een financiële onrechtmatigheid, dit is het geval wanneer iemand 

onterecht zorg ontvangt. Om de rechtmatigheid van de lasten voor Jeugd en Wmo vast te kunnen 

stellen is het daarom noodzakelijk in het proces beheersingsmaatregelen te treffen die de 

rechtmatigheid van de uitgaven borgen. Daarnaast dient er door de gemeente (VIC) achteraf 

expliciet getoetst te worden dat de relevante bepalingen (voor financiële rechtmatigheid) uit deze 

wet- en regelgeving zijn nageleefd. Dit betreffen o.a. de criteria voor toekenning bij de Wmo en 

het woonplaatsbeginstel bij Jeugd.   

 

Dit risico is in de basis van toepassing op alle contractvormen zoals benoemd in hoofdstuk 4.3. 

Het kan voorkomen dat bij een taakgerichte variant hierover met een consortium afspraken zijn 

gemaakt.  

 

5.1.2 Risicos’s bij facturatie of declaratie door zorgaanbieders 

 

a. Facturatie via het berichtenverkeer bij (P*Q) contracten (2a) 

Risico op onjuiste, onvolledige en/of onrechtmatige lasten ten aanzien van gefactureerde zorg. 

Zorgaanbieders factureren de geleverde zorg via het berichtenverkeer aan de gemeenten.  

 

Het risico bestaat dat: 

 Aanbieders zorg in rekening brengen voor cliënten die niet bekend zijn bij de gemeente: 

niet geïndiceerd, geen toewijzingsbericht verstuurd; 

 De omvang van de door aanbieders gefactureerde zorg het geïndiceerde volume 

overschrijdt; 

 Door aanbieders hogere tarieven in rekening worden gebracht dan contractueel 

afgesproken; 

 Aanbieders voor cliënten zorg factureren welke niet geïndiceerd of contractueel 

afgesproken is (ander soort zorg).   
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Van toepassing op hoofdzakelijk de inspanningsgerichte (P*Q) en outputgerichte contractvorm. 

 

Om deze risico’s af te dekken dient de gemeente (VIC) een toets op de betaalregels uit de sub-

administratie uit te voeren met bijbehorend facturatiebericht waarbij vastgesteld moet worden dat 

de in rekening gebrachte zorg geleverd is aan cliënten van de gemeente en past binnen de 

afgegeven indicatie en het contract met de betreffende aanbieder. Dit kan gecombineerd worden 

met bovengenoemde controle op de toekenning.  

 

Per einde van het jaar maakt de gemeente, ten behoeve van de verwerking in de jaarrekening, een 

inschatting van de totale lasten voor Wmo en Jeugd ZIN en eventueel benodigde transitoria. 

Hierbij worden onderstaande risico’s onderkend: 

 De betalingen aan zorgaanbieders worden via een tussenrekening betaalbaar gesteld. De 

systematiek voor het gebruik van de tussenrekening is ingewikkeld, de tussenrekening 

bestaat uit een aantal verschillende onderdelen en in sommige gevallen zijn handmatige 

acties vereist om zorg te dragen voor een juiste wijze van boeken. Het risico op fouten is 

aanwezig waardoor de lasten mogelijk niet getrouw in de jaarrekening verantwoord 

worden.  

 Er bestaat geen aansluiting tussen de subadministratie waarin het berichtenverkeer wordt 

verwerkt en de financiële administratie.  

 Aanbieders hebben per jaareinde niet alle facturatieberichten verstuurd waardoor het 

berichtenverkeer een onvolledig beeld van de lasten geeft. Op basis van ervaringscijfers, 

prognoses van aanbieders en contacten met aanbieders dient een zo volledig mogelijke 

schatting gemaakt te worden van de last en nog te betalen kosten aan aanbieders. Het 

risico bestaat dat de uiteindelijk gerealiseerde last (pas later bekend) afwijkt van de 

geschatte, in de jaarrekening opgenomen, last. De gemeente dient te overwegen of dit om 

een materieel bedrag gaat waarvoor de jaarrekening aangepast dient te worden. 

 Per 1 april ontvangen de gemeenten de productieverantwoordingen van de 

zorgaanbieders. Het risico is aanwezig dat de door de accountant gecontroleerde last 

conform de productieverantwoording afwijkt van de in de jaarrekening opgenomen last.   

 Een niet goedkeurende controleverklaring van een accountant bij de 

productieverantwoording van een zorgaanbieder kan effect hebben op zowel de 

getrouwheid als de rechtmatigheid van de door de gemeente verantwoorde lasten.  

 

b. Declaratie door aanbieders via verantwoording over ontvangen subsidies (2b) 

Risico op onjuiste of onrechtmatige lasten ten aanzien van verstrekte subsidies.  

 

Zorgaanbieders/ instellingen declareren uitgaven conform de verantwoordingseisen in de 

Algemene Subsidie Verordening (ASV). Het risico bestaat dat: 

 De subsidieontvanger geen controleverklaring met goedkeurend oordeel kan overleggen 

als gevolg van door hun accountant geconstateerde bevindingen. 

 De van de subsidieontvanger ontvangen verantwoording (en verklaring) onvoldoende 

inzicht biedt om vast te stellen of de afgesproken prestaties en doelstellingen zijn 

behaald.  
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 De gemeente, ten behoeve van de verlening en vaststelling, onvoldoende zichtbaar heeft 

vastgesteld dat de aanbieder aan alle vereisten (voor financiële rechtmatigheid) heeft 

voldaan.  

 Door de gemeente bij de subsidieverlening onvoldoende duidelijke (meetbare) 

doelstellingen/ prestaties zijn meegegeven waardoor achteraf niet goed is vast te stellen 

of de door de gemeente gewenste resultaten zijn behaald.     

 

 

Om de risico’s, samenhangend met taakgerichte financiering, af te dekken dient er binnen de 

gemeente voldoende aandacht te zijn voor het proces van monitoring en verantwoording door 

aanbieders en overige instellingen. De VIC dient expliciet vast te stellen of aan alle aspecten van 

financiële rechtmatigheid wordt voldaan.   

 

5.1.3 Levering van zorg (ZIN en PGB) (3) 

Risico op onjuiste en onrechtmatige lasten omdat gedeclareerde zorg niet (of niet volledig) 

geleverd is  

 

Voor het merendeel van de zorg in het voorbeeld in paragraaf 4.2, is sprake van een 

inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. Dit betekent dat deze zorg via contracten is ingekocht bij 

aanbieders en deze aanbieders op P*Q-basis factureren of per traject (outputgericht). Normaal 

gesproken kan de gemeente zelfstandig vaststellen of de hiermee samenhangende prestaties 

daadwerkelijk zijn geleverd. Bij de levering van zorg heeft de gemeente hier geen zicht op. 

Facturen worden betaald zonder dat prestatielevering is vastgesteld. Dit levert onderstaande 

risico’s op: 

 De aanbieder factureert zorg voor cliënten die niet geleverd is.  

 De aanbieder factureert een hoger volume (uur/dagdelen etc.) aan zorg dan 

daadwerkelijk aan de cliënt is geleverd.  

 De kwaliteit van de gefactureerde zorg voldoet niet aan de maatstaven van de gemeente.  

 

Om deze risico’s af te dekken maken de meeste gemeenten op dit moment nog volledig gebruik 

van de door aanbieders ingediende productieverantwoordingen voorzien van een 

controleverklaring van de accountant van de aanbieder. Deze notitie is erop gericht om als 

gemeente zelfstandig toereikende zekerheid te verkrijgen ten aanzien van de prestatielevering van 

zorg en hulp. Om op deze wijze de getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten te kunnen 

vaststellen.     

 

Deze risico’s zijn ook van toepassing op zorgaanbieders van PGB-cliënten. Dit controleplan is 

daarom gericht op het verkrijgen van zekerheid ten aanzien van de prestatielevering van zorg 

zowel in de vorm van ZIN als PGB.  

 

De risico’s ten aanzien van de prestatielevering door aanbieders/overige instellingen aan cliënten 

in geval van subsidieverlening worden behandeld onder het hierboven opgenomen onderdeel 

5.1.2.b.  
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5.1.4 Eigen bijdragen CAK (4) 

Risico op onvolledige opbrengsten uit eigen bijdragen van Wmo-cliënten 

 

Cliënten die zorg ontvangen op grond van de Wmo moeten hier conform landelijke regelgeving 

zelf in bijdragen. Het CAK is hierin als administratiekantoor ingesteld als een tussenpositie. De 

gemeenten (bij PGB’s) en de aanbieders (bij ZIN) geven per cliënt de omvang (volume) van de 

geleverde zorg door aan het CAK. Het CAK berekent de door de cliënt te betalen eigen bijdrage 

en brengt deze in rekening bij de cliënten. Het CAK betaalt de van cliënten ontvangen eigen 

bijdragen uit aan de gemeenten. Gemeenten hebben, via de portal van het CAK, op totaalniveau 

inzicht in de door aanbieders aangeleverde informatie over het soort en de omvang van de 

geleverde zorg plus de periode waarin deze zorg is geleverd. Het CAK verschaft, om privacy 

redenen, geen inzicht in de daadwerkelijk van cliënten ontvangen bijdragen. Dit gaat op 

totaalniveau per zorgaanbieder. De volgende punten zijn als risico aangemerkt: 

 Gemeente/ aanbieders geven niet het volledige aantal cliënten aan het CAK door, 

waardoor het CAK ten onrechte niet bij alle cliënten eigen bijdragen int; 

 Aanbieders geven een lager volume aan geleverde zorg op aan het CAK dan de aan de 

gemeente gefactureerde zorg. Waardoor het CAK eveneens te weinig eigen bijdragen int 

bij cliënten; 

 Het CAK betaalt de van cliënten ontvangen eigen bedragen niet volledig door aan de 

(juiste) gemeente;   

 Cliënten betalen de door het CAK opgelegde eigen bijdrage niet, of niet volledig, 

waardoor ook de gemeente te weinig aan eigen bijdragen ontvangt; 

 Het CAK ontvangt regelmatig pas op (zeer) late momenten de geïnde eigen bijdragen. 

Waardoor de gemeente regelmatig nog met terugwerkende kracht bijdragen ontvangt met 

betrekking tot voorgaande jaren. Hierdoor kan het baten en lasten stelsel niet juist 

worden toegepast; en 

 Het CAK verstrekt de bijdragen (en bijbehorende overzichten) aan de gemeente op 

kasbasis. Terwijl de gemeente een stelsel van baten en lasten hanteert. Per einde van het 

jaar, ten behoeve van de jaarrekening, dient de gemeente een inschatting te maken van de 

verwachte totale baten en eventuele transitoria. Het risico bestaat dat de op een later 

moment ontvangen overzichten van het CAK een ander beeld geven en er sprake is van 

een relevante afwijking van de in de jaarrekening opgenomen bate.   

 

Omdat de gemeente afhankelijk is van het CAK kan de gemeente zelf nooit de volledigheid 

garanderen van de opbrengsten uit de eigen bijdragen van het CAK. Dit dient daarom, conform 

de kadernota rechtmatigheid, toegelicht te worden onder de waarderingsgrondslagen in de 

jaarrekening, evenals de systematiek welke de gemeente toepast om de opbrengsten uit eigen 

bijdragen te verantwoorden.  

Er kunnen echter wel een aantal controles uitgevoerd worden om vast te stellen of het CAK-

cliënten volledig in hun administratie heeft opgenomen (waaronder controle melding cliënt en 

opgave CAK). Daarnaast kunnen de van het CAK ontvangen overzichten gebruikt worden als 

onderdeel van de controle op prestatielevering.  
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5.1.5 Overige baten en lasten (5) 

Risico op onvolledige opbrengsten/ bijdragen van andere gemeenten 

Risico op onjuiste en/of onrechtmatige overige lasten   

 

Naast de in voorgaande onderdelen beschreven stromen zijn er nog overige baten en lasten 

gerelateerd aan het sociaal domein te onderkennen. Grotere gemeenten die voor een aantal taken 

penvoerder zijn namens regiogemeenten ontvangen hiervoor bijdragen van de andere gemeenten. 

Het risico bestaat dat deze bijdragen niet volledig in de administratie en jaarrekening zijn 

verantwoord dan wel niet volledig ontvangen worden. De gemeente (VIC) dient vast te stellen 

dat, waar dit van toepassing is, van alle deelnemende gemeenten een bijdrage is verantwoord.  

Behalve lasten naar aanleiding van het facturatieberichten via het berichtenverkeer, de SVB en 

subsidieverstrekking bestaat er ook nog een deel overige lasten. Hier zijn de ‘normale’ risico’s 

gerelateerd aan inkoop, factuurverwerking en betaling op van toepassing.     

5.2 (Aanvullende) Risico's voor PGB's 

5.2.1 Budgetcommunicatie (6) 

Risico op onrechtmatige PGB-lasten als gevolg van onjuist geregistreerde budgetten in de 

administratie van de SVB  

 

Voor cliënten die van de gemeente en/of het CJG een PGB-indicatie ontvangen, geldt dat de 

gemeente en het CJG de gegevens van deze cliënten door geven aan de SVB, dit is inclusief het 

door de gemeente of het CJG bepaalde bedrag aan persoonsgebonden budget. De SVB hanteert 

dit bedrag als maximum waar binnen bestedingen in het kader van het PGB kunnen plaatsvinden. 

Hierbij is sprake van de volgende risico’s: 

 De gemeente/ het CJG geeft een onjuist (te hoog) budget door aan de SVB waardoor een 

te hoog bedrag aan uitgaven door de SVB kan worden goedgekeurd en uitbetaald. 

Bijvoorbeeld doordat de gemeente een foutieve berekening maakt, een te hoog tarief 

hanteert, uitgaat van een verkeerde (te lange) periode; 

 De gemeente/ het CJG geeft door veranderingen ontstane wijzigingen in het budget 

(verlaging) niet of te laat door aan de SVB waardoor een te hoog bedrag aan 

gedeclareerde uitgaven kan worden goedgekeurd en betaald; 

 De SVB krijgt van de gemeente/ het CJG het juiste budget door, maar registreert ten 

onrechte een hoger budget in de administratie van de SVB; 

 De werkelijke bestedingen overschrijden het budget zonder dat de SVB dit signaleert; en 

 De werkelijke bestedingen van een soort zorg overschrijden het ‘deelbudget’ voor deze 

soort zorg. De SVB signaleert dit niet om het totale budget uit meerdere onderdelen 

bestaat en de uitgaven hierbinnen blijven. Dit kan voorkomen doordat een ‘deelbudget’ 

ten onrechte niet naar beneden wordt bijgesteld als gevolg van hetgeen of minder gebruik 

maken van de toegekende zorg.   

Indien er voor cliënten een hoger bedrag aan gedeclareerde bestedingen is uitbetaald dan op 

grond van het (juiste) budget is toegestaan levert dit een financiële onrechtmatigheid op. De 

risico’s hierop dienen door de gemeente afgedekt te worden. De hiervoor uit te voeren 

werkzaamheden zijn opgenomen in deze notitie (zie hoofdstuk 9). 
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5.2.2 Zorgovereenkomsten PGB (7) 

Risico op onrechtmatige PGB-lasten als gevolg van problemen met de zorgovereenkomst  

 

PGB-cliënten kopen zelfstandig de voor hen benodigde zorg in bij zorgaanbieders. Dit kan bij 

formele zorgaanbieders (instellingen) of informele aanbieders (familie etc.). De afspraken die de 

cliënt voor een bepaalde periode met de aanbieder maakt worden vastgelegd in een 

zorgovereenkomst. Het betreffen o.a. afspraken over de soort zorg, het volume en het tarief. De 

cliënt dient de zorgovereenkomst in bij de SVB waarbij de gemeente (via de portal) de 

zorgovereenkomst dient goed te keuren voordat er uitgaven voor het betreffende PGB uitbetaald 

kunnen worden. De SVB toetst (o.a.) of door aanbieders gedeclareerde uitgaven binnen het door 

de gemeente doorgegeven budget blijven en of de uitgaven passen binnen de in de 

zorgovereenkomst opgenomen afspraken.  

PGB-bestedingen die afwijken van de afgesloten zorgovereenkomst dienen als onrechtmatig te 

worden aangemerkt.  

 

Wij identificeren voor dit proces de volgende risico’s: 

 De gemeente keurt een zorgovereenkomst goed die niet in overeenstemming is met de 

beschikking of verwijzing (soort, omvang, tarief, periode). Gevolg is dat de SVB een 

toets uitvoert op basis van een foute zorgovereenkomst en betaalt de derhalve 

gedeclareerde bedragen (onrechtmatig) uit. 

 Er is geen zorgovereenkomst aanwezig of een zorgovereenkomst is niet meer geldig als 

gevolg van het verstrijken van de periode of wijzigingen in de zorg. De SVB betaalt de 

gedeclareerde kosten toch uit.  

 De SVB betaalt ten onrechte gedeclareerde kosten terwijl deze afwijken van een 

aanwezige juiste zorgovereenkomst. 

 

Gemeenten zijn voor deze risico’s deels afhankelijk van werkzaamheden die bij de SVB 

uitgevoerd worden, maar zij kunnen zelf ook controlewerkzaamheden uitvoeren om 

bovenstaande risico’s te beperken. Deze werkzaamheden zijn beschreven in hoofdstuk 9. 

 

5.2.3 PGB-declaraties (8) 

Risico op onjuiste, onvolledige, onzekere en/of onrechtmatige PGB-lasten ten aanzien van 

gedeclareerde zorg door aanbieders bij de SVB 

 

Aanbieders declareren hun bestedingen aan geleverde zorg rechtstreeks bij de SVB. De 

onderbouwing van deze uitgaven (facturen/ loonstroken) is (vooralsnog) alleen beschikbaar voor 

de SVB en niet door de gemeente te raadplegen. De SVB toetst voordat zij tot betaling van een 

declaratie overgaat of er een toereikende onderbouwing aanwezig is. Daarnaast voert de SVB op 

andere aspecten nog aanvullende controles uit. De gemeente is afhankelijk van door de SVB 

uitgevoerde toetsen. Ten aanzien van onderstaande punten is sprake van risico’s: 

 Er heeft betaling door de SVB plaatsgevonden terwijl er geen of een ontoereikende 

onderbouwing aanwezig is.  

 De door de gemeente gemaakte inschatting van de totale PGB-lasten en bijbehorende 

transitoria wijken (voor een relevant) bedrag af van de op een later moment (voorjaar) 

door de SVB afgegeven prognose van de totale bestedingen over het betreffende jaar. 

Hierdoor wijken de lasten die in de jaarrekening zijn opgenomen af van de feitelijke 

lasten.  
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 De SVB ontvangt en betaalt regelmatig pas op late momenten declaraties over 

voorliggende perioden. Waardoor de gemeente nog met terugwerkende kracht lasten 

voor haar rekening krijgt met betrekking tot voorgaande maanden/ jaren.  

 De SVB verrekent de voorschotten met de gemeente op kasbasis, ook de ontvangen 

overzichten van de SVB zijn (deels) op kasbasis. De Auditdienst van de SBV controleert 

dan ook op kasbasis, of te wel, betalingen in een volgend boekjaar met betrekking tot het 

controlejaar worden niet afgedekt door de controle. Dit is een risico omdat de gemeente 

een stelsel van baten en lasten hanteert en inzicht moet hebben in de juiste toerekening 

van lasten aan jaren.   

 De Auditdienst van de SVB zal bevindingen constateren die mogelijk ook impact hebben 

op de jaarrekening van de gemeente en tot fouten of onzekerheden bij de gemeente 

kunnen leiden.  

 

Voor een deel is de gemeente afhankelijk van de SVB en de door de Auditdienst van de SVB 

uitgevoerde werkzaamheden en bevindingen. De werkzaamheden die de gemeente zelf kan 

uitvoeren zijn opgenomen in dit memo.   

 

5.2.4 Mogelijkheden tot fraude bij PGB's (9) 

Risico op onjuiste, onzekere en/of onrechtmatige PGB-lasten als gevolg van mogelijke 

fraudesignalen ten aanzien van PGB-cliënten en/of aanbieders 

 

Aangezien cliënten met een PGB-indicatie zelf hun zorg inkopen is het toezicht vanuit de 

gemeente op de aangetrokken aanbieders minder sterk aanwezig. Dit brengt risico’s met zich 

mee: 

 Het PGB-budget, of een deel hiervan, wordt niet aan zorg of hulp uitgegeven maar aan 

andere zaken besteed.  

 Aanbieders (tussenpersonen) helpen cliënten met de aanvraag om een zo hoog mogelijk 

budget te verkrijgen.  

 De aanbieder levert zorg niet conform afspraak, op gebied van volume, inzet en/of 

kwaliteit.  

 Er zijn fraudesignalen bij de gemeente binnengekomen ten aanzien van een PGB-

aanbieder, hier is echter geen actie op ondernomen.  

 

Een deel van de risico’s zijn gerelateerd aan prestatielevering, zoals opgenomen onder paragraaf 

5.1.3. Hiertoe zijn werkzaamheden opgenomen in deze notitie. Aanvullend zullen 

werkzaamheden noodzakelijk zijn ten aanzien van ontvangen fraudesignalen.  
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6. IT-applicaties 

De gemeente dient in onderstaand overzicht, de ten behoeve van de uitvoering van de Wmo en de 

Jeugdwet, in gebruik zijnde applicaties in te vullen die voor de controle relevant zijn: 

 

Applicaties Toelichting 
Cliëntadministratie en facturatie (bijv. 
Suite / GWS of Civision/Stipler) 

Primaire registratie van cliënten, 
indicatiebesluiten en verstrekte 
voorzieningen. Eveneens registratie van 
binnengekomen en verwerkte 
factuurberichten van aanbieders.  

Registratiesysteem CJG (MLCAS) Primaire registratie van cliënten Jeugd 
in het systeem van het CJG.   

Registratiesysteem sociale wijkteams  Primaire registratie van inwoners in 
beeld bij de sociale wijkteams. 

Vecozo Digitale uitwisseling van gegevens (bijv. 
indicatie- en facturatie-berichten) 
tussen zorgaanbieder en gemeente voor 
Jeugd en Wmo (handmatig of via 
koppeling met software van gemeente).  

Financiële administratie (naam..) Registratie van baten en lasten 
Gemeentelijke basisadministratie 
(raadpleegtool: Proweb) 

Basisadministratie Persoonsgegevens. 
Gebruikt voor het raadplegen en 
toetsen van persoonsgegevens 
(inwoner gemeente, leeftijd) 

Aanvullen naar situatie gemeente, bij 
sommige gemeenten wordt een 
afzonderlijke applicatie gebruikt voor 
cliëntregistratie en voor facturatie  

 

 

Hiervan zijn voor de controle, met name de systemen voor cliëntregistratie en registratie en 

verwerking van berichten en digitale facturen van zorgaanbieders belangrijk. Proweb wordt 

alleen gebruikt om gegevens in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) te raadplegen er is 

ook sprake van een (niet altijd automatische) koppeling tussen de cliëntadministratie en het GBA 

om de juiste registratie van wijzigingen in cliëntgegevens te borgen.  De financiële administratie 

bevat inzake de ZIN op basis van de P*Q-contracten uiteindelijk slechts een (door)boeking van 

de mutaties (betaalregels) uit de subadministratie.   

 

Vanuit de accountantscontrole zou er daarom gepaste aandacht moeten zijn voor deze 

subadministratie(s). De voor accountantscontrole van belang zijnde general computer controls 

zouden onderdeel moeten zijn van de IT-audit. Omdat naar alle waarschijnlijkheid bij de meeste 

gemeenten niet gesteund kan worden op geautomatiseerde controls dient de gemeente (VIC) de 

betrouwbaarheid van de output uit dit systeem en de getrouwe registratie in dit systeem achteraf 

gegevensgericht vast te stellen. Deze controles zijn onderdeel van de in hoofdstuk 8 opgenomen 

controlemiddelen.  
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7. Controleaanpak 

Om een sluitende controle-aanpak op te zetten is het noodzakelijk om voor alle risico’s zoals 

opgenomen in hoofdstuk 5 controlemiddelen in te zetten. Pas als alle risico’s tot een 

aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht, door (het testen van) interne beheersingsmaatregelen dan 

wel het uitvoeren van gegevensgerichte controles achteraf, kan de getrouwheid en de 

rechtmatigheid van de lasten voor Wmo en Jeugd worden vastgesteld. 

 

Het landelijke programma i-Sociaal Domein heeft, zoals eerder vermeld, een ‘Handreiking 

stappenplan gemeentelijke controle-aanpak’ geschreven voor de inrichting van gemeentelijke 

controles inclusief het gebruik van het ‘landelijke controleprotocol’. In deze handreiking wordt 

de controleaanpak gezien als een ‘mandje van controlemiddelen’. Deze controlemiddelen zijn 

door het programma ingedeeld in de volgende categorieën: 

 
1. Harde controlemiddelen 

Dit betreffen de meer traditionele en kwantitatieve controlemiddelen, onder andere gericht op 

de opzet, bestaan en werking van de AO/IB en gegevensgerichte werkzaamheden zoals, 

cijferbeoordeling en verbandscontroles.  

 
2. Kwalitatieve controlemiddelen 

Deze controlemiddelen zijn met name gericht op de vaststelling van de feitelijke levering van 

de zorg. Hierbij wordt specifieke controle-informatie verzameld bij bestaande processen en 

activiteiten zoals, het herindicatie-proces, eigen bijdragen proces, accountgesprekken, 

wijkteams en CJG-coaches. Gedacht kan worden aan specifieke vragenlijsten die gericht zijn 

op de kwaliteit en omvang van de zorglevering. Belangrijk is dat de vastleggingen (achteraf) 

toetsbaar zijn en dat de controlemiddelen samen voldoende aanvullende zekerheid geven. 

 
3. Hergebruik van informatie, die is verzameld voor andere doeleinden, als controlemiddel 

Gemeenten en zorgaanbieders verzamelen diverse informatie die ook als controle-informatie 

gebruikt kan worden. Voorbeelden hiervan zijn signalen uit cliëntervaring-onderzoeken en 

klachtenregistraties. 

 
4. Overige controlemiddelen (zelfstandig toegevoegd) 

Ook zorgaanbieders hebben wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen waar zij aan moeten 

voldoen, eveneens voeren zij vaak periodiek interne controles uit. Diverse informatie vanuit de 

aanbieder (kwaliteitssysteem, website, jaarrekening etc.) aangevuld met de uitkomsten van de 

uitgevoerde interne controles kunnen voor de gemeente input vormen voor bijvoorbeeld uit te 

voeren risicoanalyses in het kader van eventuele materiële controles. De gemeente dient hier in 

gesprek over te gaan met de aanbieders om te bekijken of samenwerking op dit aspect mogelijk 

is.    

 

In deze notitie wordt gebruik gemaakt van de door het programma i-Sociaal Domein 

geïdentificeerde controlemiddelen als onderdeel van het totale ‘mandje’ voor de controleaanpak 

voor Wmo en Jeugd. In hoofdstuk 8 zijn de te implementeren maatregelen en uit te voeren 

controles nader uitgewerkt. De in hoofdstuk 5 beschreven risicoanalyse is hierbij het 

uitgangspunt. Per hoofdcategorie risico’s zijn de werkzaamheden opgenomen die de betreffende 

risico’s moeten afdekken. Om ook de aansluiting met het programma i-Sociaal Domein te 
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behouden hebben wij via onderstaande tabel aangegeven door welke soorten controlemiddelen 

(categorie 1 t/m 4) de geïdentificeerde hoofdrisico’s worden afgedekt.       

 

De inzet van deze middelen is als volgt verdeeld over de risico’s. Hierbij is te zien dat de risico’s 

samenhangend met prestatielevering met name worden afgedekt door de ‘zachtere 

controlemiddelen’. 

 

 
 

 

 

  



SDO-Notitie 

Controle interne beheersing Jeugd en Wmo 
voor gemeenten en accountants 

Good practice 21 

8. Uitvoering controle algemene risico's 

8.1 Toegang tot zorg 

Risico dat een beschikking, verwijzing of toewijzingsbericht (301) onterecht of onjuist wordt 

afgegeven door de gemeente en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

 

Om vast te stellen dat er ten aanzien van de uitgaven voor Wmo en Jeugd aan de vereisten van 

financiële rechtmatigheid wordt voldaan dient er door de gemeente (VIC) een detailcontrole 

uitgevoerd te worden op het toewijzingsproces. Hierbij dient de VIC van de gemeente de 

naleving van relevante wet- en regelgeving t.a.v. recht-, hoogte- en duur vast te stellen.  

 

De gemeente (VIC) voert, in afstemming met de externe accountant onderstaande 

werkzaamheden uit: 

1. Het in kaart brengen van de relevante bepalingen (recht-, hoogte- en duur) uit de relevante 

wet- en regelgeving (waaronder verordeningen Jeugd en Wmo en bijbehorende 

uitvoeringsbesluiten). De bepalingen inzake financiële rechtmatigheid dienen opgenomen 

te worden in het werkprogramma Wmo en het werkprogramma Jeugd.  

2. Het opvragen van een download uit de subadministratie inzake de betaalregels Wmo en 

Jeugd ten behoeve van ZIN en PGB en bepalen van de totale massa voor Wmo Zin en 

PGB en Jeugd ZIN en PGB.  

3. Het in overleg met de externe accountant bepalen van de omvang van de uit te voeren 

steekproef en het selecteren van te controleren betaalregels. Advies om de selectie uit te 

zetten op betaalregels behorend bij indicatiebesluiten ingaand in het te controleren 

boekjaar en naar evenredigheid (in euro’s) te verdelen over de verschillende soorten 

voorzieningen.  

4. Bij de uitvoering van de controle wordt bij nieuwe indicatiebesluiten of bij nieuwe 

besluiten als gevolg van een herindicatie vastgesteld dat het besluit/ de beschikking 

terecht is afgegeven en voldaan wordt aan de toetspunten uit de regelgeving.  

5. Bij geselecteerde betaalregels waaraan een beschikking afgegeven in een voorgaand 

boekjaar ten grondslag ligt wordt alleen vastgesteld dat de beschikking in 

overeenstemming is met de gegevens in de download en de beschikking is afgegeven door 

een hiertoe gemandateerd medewerker. Dit laatste dient overigens ook bij de nieuwe 

beschikkingen getoetst te worden.  

6. Voor alle geselecteerde betaalregels dient vastgesteld te worden dat het 

woonplaatsbeginsel juist is toegepast, is de cliënt een inwoner van de gemeente (of 

regiogemeente bij beschermd wonen). Bij Jeugd dient in het kader van het 

woonplaatsbeginsel vastgesteld te worden dat het ouderlijk gezag in de gemeente ligt. 

Aanvullend dient bij Jeugd ook het leeftijdsbeginsel te worden getoetst. Is de cliënt jonger 

dan 18 jaar.  

7. Daarnaast dient aan de hand van brondocumentatie uit het cliëntdossier en 

schermafdrukken uit het systeem van de subadministratie voor alle betaalregels 

vastgesteld te worden dat de registratie in deze primaire administratie op getrouwe wijze 

heeft plaatsgevonden ten aanzien van cliëntgegevens (bsn, naam, adres, geboortedatum, 

cliëntnummer) en indicatiegegevens (soort zorg, productcode, begin- en einddata, volume, 

eenheid, frequentie en aanbieder). 
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Alle bovenstaande controles dienen zichtbaar vastgelegd te worden in de opgestelde 

werkprogramma’s. Met achterliggende bewijsdocumentatie en dossierstukken gearchiveerd op 

cliëntniveau. De controle kan ook meer verspreid per jaar worden uitgevoerd. Overleg hiertoe 

met de accountant over de wijze van selecteren.  

 

De controle voor Jeugd kan bemoeilijkt worden doordat beschikkingen soms door het CJG 

worden afgegeven, dan dient daar informatie te worden opgevraagd en getoetst of soms geen 

beschikkingen worden afgegeven. Dan zou bij de aanbieder de achterliggende verwijzing 

opgevraagd moeten worden.  

8.2 Risico’s bij facturatie of declaratie door zorgaanbieders 

 

a. Facturatie door aanbieders ZIN via het berichtenverkeer 
Risico op onjuiste, onvolledige en/of onrechtmatige lasten ten aanzien van gedeclareerde zorg 

(functioneel berichtenverkeer). 

 

De risico’s met betrekking tot een functioneel berichtenverkeer worden afgedekt door de in de 

subadministratie uitgevoerde geautomatiseerde factuurcontroles. Van aanbieders ontvangen 

facturatieberichten (303) worden ‘gematcht’ met informatie geregistreerd in het 

cliëntregistratiesysteem aan de hand van de door de gemeente verstuurde indicatieberichten 

(301). Voor een goede matching is het daarom van groot belang dat de cliënt- en 

indicatiegegevens juist in de subadministratie geregistreerd staan (zie toets 8.1). Indien bijv. het 

volume of de periode niet conform beschikking is zal de factuurcontrole niet juist uitgevoerd 

kunnen worden waardoor onjuiste facturatieberichten ten onrechte niet uitvallen. In deze notitie 

zijn daarom ook werkzaamheden opgenomen ten aanzien van de facturatieberichten. Deze 

controles worden uitgevoerd in het verlengde van de controle op rechtmatigheid zoals hierboven 

beschreven in het kader van de toegang.  

 

De gemeente (VIC) voert onderstaande werkzaamheden uit in het kader van de controle op de 

facturatieberichten: 

1. Het opvragen van een download uit de subadministratie met alle in het systeem 

opgenomen producten (productcodes) per aanbieder met het in het systeem ingevoerde 

tarief.  

2. Tarief- en contractcontrole: is het in het systeem opgenomen tarief conform het 

contract/de overeenkomst met de aanbieder. Is overeenkomstig het contract/de 

overeenkomst afgesproken dat de betreffende aanbieder het betreffende product mag 

leveren.   

  

De voor controle geselecteerde betaalregels in het kader van de controle op de toegang worden 

doorgetrokken naar de van aanbieders ontvangen factuurberichten. Deze werkzaamheden 

worden uitgevoerd en vastgelegd in het eerdere werkprogramma genoemd bij paragraaf 8.1. De 

gemeente (VIC) voert onderstaande werkzaamheden uit: 

1. Van elke betaalregel wordt vastgesteld welk facturatiebericht hieraan ten grondslag ligt. 

Een schermafdruk hiervan wordt in het dossier (aanwezig per cliënt) opgeslagen.  

2. Voor elke betaalregel wordt vastgesteld of het door de gemeente verstuurde 301-bericht in 

overeenstemming is met de aan de cliënt afgegeven beschikking.  
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3. Voor elke betaalregel wordt vastgesteld of de factuurgegevens (bsn, productcode, volume, 

eenheid en tarief) passen binnen de geldende (reeds eerder gecontroleerde) 

indicatiegegevens geregistreerd in de subadministratie.  

4. Aanvullend dient vastgesteld te worden dat het totaal door de aanbieder gefactureerde 

bedrag voor de geselecteerde periode bij de betreffende cliënt past binnen het totaal van 

de indicatie voor de zorgperiode (vaak 4 weken). Het is mogelijk dat een aanbieder per 

week factureert waarbij het totaal aan facturen over de zorgperiode van 4 weken niet de 

totale indicatie van 4 weken mag overschrijden. Door slechts 1 betaalregel in een periode 

te controleren wordt dit risico niet altijd afgedekt. Dit betreft een toets op de automatische 

matching.  

 

Per einde van het jaar in het kader van de voorbereiding op de jaarrekeningcontrole dient de 

gemeente (VIC) onderstaande werkzaamheden uit te voeren om aanvullende risico’s ten aanzien 

van de verwerking in de jaarrekening af te dekken: 

1. Het uitvoeren van een afloopcontrole op de in het voorgaande boekjaar verantwoorde 

transitoria. Het verklaren en beoordelen van geconstateerde afwijkingen en het bepalen 

van de effecten op het huidige boekjaar.  

2. Het vaststellen van aansluiting tussen subadministratie en financiële administratie.  

3. Het analyseren van tussenrekeningen en het bepalen van de hieruit voortvloeiende 

boekingen.  

4. Het beoordelen van de verantwoorde lasten en transitoria met betrekking tot de ZIN. 

Hierbij betrekt de VIC in ieder geval de actuele stand van het berichtenverkeer (of indien 

van toepassing nog eindfacturen), eventueel in het jaar verstrekte voorschoten en de (voor 

zolang nog aanwezig) van aanbieders ontvangen productieverantwoordingen. 

Afwijkingen worden in kaart gebracht aan de hand van verschillen tussen de berekende 

soll- en ist-positie van de lasten en transitoria.  

5. Indien nog sprake is van voorschotten aan aanbieders stelt de gemeente in het kader van 

de jaarrekeningcontrole vast dat de bijbehorende bedragen aansluiten op de 

subadministratie. Aan de hand van de bankafschriften wordt de juistheid van de 

uitbetaalde en verantwoorde voorschotten vastgesteld.   

6. De gemeente/VIC analyseert de ontvangen productieverantwoordingen en bijbehorende 

controleverklaringen. Onderdeel van de analyse is in ieder geval: het oordeel van de 

accountant, de rapportage van afwijkingen, accountantskantoor, kwaliteit en ervaring van 

de accountant (check RA), materialiteit en overige bijzonderheden. De uitkomsten van 

deze werkzaamheden worden geëvalueerd en de impact (ten aanzien van zowel 

getrouwheid als rechtmatigheid) op de jaarrekening wordt in kaart gebracht.   

 

b. Declaratie door aanbieders via verantwoording over ontvangen subsidies 

Risico op onjuiste, onvolledige en/of onrechtmatige lasten ten aanzien van verstrekte subsidies 

voor o.a. dagbesteding, maatschappelijke opvang en overige sociaal domein gerelateerde taken 

(taakgerichte financiering). 

 

De ten aanzien van dit onderdeel gesignaleerde risico’s worden afgedekt door de werkzaamheden 

uitgevoerd door de VIC van de gemeente op het subsidieproces. In het werkprogramma voor het 

subsidieproces zijn werkzaamheden opgenomen voor de controle op de subsidieverleningen en de 

subsidievaststellingen. De voor de financiële rechtmatigheid van toepassing zijnde recht-, hoogte-
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, duur artikelen uit de algemene subsidieverordening en eventuele specifieke uitvoeringsbesluiten 

worden in dit werkprogramma getoetst. Expliciet aandacht dient de VIC van de gemeente te 

hebben voor de vraag of vastgesteld kan worden of de zorgaanbieder/gesubsidieerde instelling de 

met de gemeente afgesproken prestaties heeft gerealiseerd. De controleverklaring van de 

accountant van de instelling kan hierbij gebruikt worden maar dit is niet persé noodzakelijk en 

ook afhankelijk van de door de gemeente gestelde voorwaarden. De controle op de 

prestatielevering bij subsidieverstrekkingen valt buiten de reikwijdte van deze notitie. Tenzij er 

bijvoorbeeld sprake is van een subsidieverstrekking waarbij verantwoording plaatsvindt via een 

productieverantwoording (P*Q). 

8.3 Levering van zorg (PGB en ZIN) 

8.3.1 Wanneer is het genoeg? 

Risico op onjuiste en onrechtmatige lasten omdat gedeclareerde zorg niet (of niet volledig) 

geleverd is.  

 

In onderstaande paragrafen zijn maatregelen en bijbehorende controlewerkzaamheden 

opgenomen die door de gemeente uitgevoerd kunnen worden om zelfstandig voldoende zekerheid 

te verkrijgen over de prestatielevering van zorg. Productieverantwoordingen en verklaringen 

worden dan niet meer noodzakelijk geacht.  

 

Indien de gemeente een combinatie van onderstaande maatregelen implementeert en de 

bijbehorende controles uitvoert geeft dit voldoende controlezekerheid over de prestatielevering 

van gedeclareerde/gefactureerde zorg. Dit is toereikend in het kader van de accountantscontrole 

op de verantwoorden lasten Jeugd en Wmo.      

 

 

Allereerst komen de door het programma i sociaal domein als kwalitatieve controlemiddelen 

aangemerkte werkzaamheden aan bod. Daarna de controlemiddelen als gevolg van het hergebruik 

van informatie. Niet alle door het programma geïdentificeerde controlemiddelen zijn volledig 

overgenomen en uitgewerkt. Het is ook vanzelfsprekend niet per definitie noodzakelijk dat al 

deze maatregelen worden geïmplementeerd, dit is afhankelijk van de specifieke situatie per 

gemeente. Wellicht zijn niet alle controlemiddelen van toepassing of bruikbaar. Ook omvat dit 

hoofdstuk niet alle maatregelen, een gemeente ook eigen maatregelen en controlemiddelen 

identificeren en uitwerken.  

 

8.3.2 Toetsing via het herindicatieproces en eventuele exitgesprekken  

Een maatregel om de kwaliteit, en ook de levering, van de zorg vast te stellen is tijdens het 

herindicatieproces de vraag aan de cliënt te stellen of de dienstverlening conform verwachting 

heeft plaatsgevonden. Het is hierbij van belang dat dit zichtbaar is vastgelegd en beschikbaar is 

voor de VIC en de accountant.   

 

Aan te bevelen is dat de gemeente in het cliëntregistratiesysteem een aparte vragenlijst opneemt 

welke door de casemanager/consulent ingevuld moet worden tijdens het uit te voeren onderzoek 

(in de GWS-suite bestaat de functionaliteit van vragenlijsten). Door in het betreffende 

werkproces bij herindicaties een taak aan te maken voor het invullen van de vragenlijst wordt 

geborgd dat dit niet door de casemanager/consulent vergeten wordt.   
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Aan alle te her-indiceren cliënten dienen in ieder geval onderstaande aanvullende vragen te 

worden gesteld over de gerealiseerde (kwaliteit van de) levering van zorg:   

 Is de zorgverlener de gemaakte afspraken over de inzet nagekomen? Ja/ Nee  

 Is de door de zorgverlener gefactureerde zorg (het volume) daadwerkelijk geleverd? Ja/ 

Nee 

 Had de geleverde zorg het vereiste kwaliteitsniveau? Ja/ Nee 

De vragen zijn gericht op de periode van de aflopende indicatie, de casemanager dient ten 

behoeve van het onderzoek zicht te hebben op de door de aanbieder gefactureerde bedragen 

(omvang van de zorg). Vanzelfsprekend zijn meer vragen mogelijk. Om rapportages en analyses 

gemakkelijk mogelijk te maken dient per herindicatie aanvullend het werkprocesnummer, 

dossiernummer en de zorgaanbieder ingevuld te worden. De casemanagers registreren de 

antwoorden van de cliënt in de vragenlijst in het systeem als onderdeel van het normale 

onderzoek dat zij uitvoeren ten behoeve van de herindicatie. Omdat er bij bepaalde cliënten ook 

behoudend omgegaan moet worden met de gegeven antwoorden bestaat er voor de 

casemanager/consulent de mogelijkheid om een aanvullende toelichting te geven op het 

betreffende antwoord. Uit het systeem en de AO-beschrijving blijkt welke casemanager/consulent 

het onderzoek heeft uitgevoerd en wanneer het onderzoek heeft plaatsgevonden.  

 

De VIC van de gemeente dient onderstaande werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de 

controle: 

1. Periodiek dient bij applicatiebeheer een rapportage opgevraagd te worden van de 

uitkomsten uit deze vragenlijsten.  

2. De VIC analyseert de uitkomsten per aanbieder in een werkprogramma. Per aanbieder 

worden de antwoorden beoordeeld in combinatie met de toelichtingen van de 

casemanagers. Indien er geen sprake is van bijzonderheden is dit een positieve indicatie 

dat de zorg geleverd is.  

3. Eventuele signalen worden per cliënt nader uitgezocht. De VIC stelt vast of al door 

casemanagement actie is ondernomen, zo niet dan wordt de actie alsnog uitgezet.  

4. De opvolging van de acties en bijbehorende conclusies worden eveneens vastgelegd. De 

uitkomsten kunnen aanleiding zijn tot een nader onderzoek bij een aanbieder of 

richtinggevend zijn voor de risicoanalyse ten behoeve van de (eventueel) uit te voeren 

materiële controles bij zorgaanbieders. 

 

Daarnaast is het uitgangspunt dat de herindicatie een interne beheersingsmaatregel betreft 

waarvan de werking moet worden vastgesteld. Hiertoe dient de VIC van de gemeente 

onderstaande werkzaamheden uit te voeren: 

1. Het opvragen van een download uit de subadministratie om zo de totale omvang in euro’s 

en aantallen cliënten in kaart te brengen (eerdere download ten behoeve van controle 

toekenningen kan hier ook voor gebruikt worden). 

2. Het opvragen van een lijst met cliënten uit de subadministratie met een aflopende 

indicatiedatum in het betreffende boekjaar (kunt ook zelf filteren in eerdere bestand) 

3. Het opvragen van een lijst met cliënten uit de subadministratie waarbij daadwerkelijk 

herindicatie heeft plaatsgevonden aan de hand van het werkprocesnummer. Het matchen 

van de twee bestanden en navragen waarom een herindicatie eventueel niet heeft 

plaatsgevonden (bijv. administratieve verlenging).  
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4. Het vergelijken van het bestand met uitgevoerde herindicaties met de ontvangen 

rapportage met uitkomsten uit de vragenlijsten. Vaststellen dat elk werkprocesnummer 

heeft geleid tot een vragenlijst met uitkomsten. Verschillen dienen integraal uitgezocht te 

worden.  

5. De VIC dient daarnaast aselect een aantal cliënten (werkprocesnummers) te selecteren uit 

de lijst met uitgevoerde herindicaties. De wijze van selecteren (bijv. via randomizer) en de 

selectie dient vastgelegd te worden in het werkprogramma ‘Toets herindicaties 

vragenlijsten’. Van deze herindicaties dient vastgesteld te worden of er een ingevulde 

vragenlijst is en of de door de casemanager vastgelegde uitkomsten in lijn zijn met de 

andere (digitale) vastleggingen van het uitgevoerde onderzoek (bijv. rapportage/ 

onderzoeksverslag).    

6. Indien bij de controle op het toewijzingsproces sprake is van geselecteerde betaalregels 

met betrekking tot een herindicatie dient reeds daar ook vastgesteld te worden dat voor de 

betreffende cliënt een vragenlijst in het kader van prestatielevering is ingevuld.  

 

Deze werkzaamheden worden zowel voor Wmo als Jeugd uitgevoerd (indien bij Jeugd sprake is 

van herindicaties). Indien het in de gemeente de gewoonte is om met cliënten exitgesprekken te 

voeren naar aanleiding van een beëindiging van een indicatie of stop-zorg kan dit op 

vergelijkbare wijze ook voor deze gesprekken ingeregeld worden.  

 

8.3.3 Signalen uit het eigen bijdrage proces Wmo 

Zoals in hoofdstuk 5 reeds aangegeven betalen cliënten voor Wmo-voorzieningen een eigen 

bijdrage. Onwaarschijnlijk is dat cliënten een eigen bijdrage aan het CAK zullen betalen indien 

de zorg niet geleverd is of zij hier niet tevreden over zijn. Helaas verschaft het CAK geen 

informatie op cliëntniveau aan gemeenten omtrent de ontvangsten van eigen bijdragen.  

De aanmelding van cliënten voor ZIN wordt gedaan door de zorgaanbieders, bij PGB-cliënten 

doet de gemeente dit zelf. Via de portal van het CAK kan de gemeente overzichten downloaden 

van het CAK waarin alle aangemelde cliënten staan, voorzien van o.a. bsn, geboortedatum, 

zorgaanbieder, periode, soort zorg, omvang geleverde zorg (ZIN) en zorgkosten (PGB). Hoewel 

een aanmelding nog geen zekerheid geeft over de daadwerkelijke betaling door een cliënt betreft 

het wel een eerste indicatie. Overigens is de aanmelding bij het CAK bij veel aanbieders 

automatisch gekoppeld aan de facturering. Waardoor het risico op niet aanmelden beperkt is. 

Omdat het overzicht van het CAK ook informatie verschaft over de omvang van de geleverde 

zorg kan dit wel voor analyse doeleinden gebruikt worden. Inmiddels heeft de gemeente vanaf 

het jaar 2015 ervaringscijfers over de Wmo-breed omtrent gemiddelden en percentages van 

ontvangsten.  

 

Ten behoeve van de controle op prestatielevering voert de gemeente onderstaande 

werkzaamheden uit: 

1. Het periodiek vaststellen van aansluiting op aanbiedersniveau voor ZIN (via 

bestandsvergelijking) tussen de bij het CAK aangemelde cliënten, soort zorg en omvang 

geleverde zorg met het gefactureerde volume aan zorg via het berichtenverkeer. 

2. Het periodiek vaststellen van aansluiting tussen de op het overzicht van het CAK 

aanwezige PGB-cliënten en kosten met de van de SVB ontvangen bestedingsoverzichten.  

3. Het uitzoeken, verklaren en vastleggen van eventuele afwijkingen op aanbiedersniveau. 

Indien van toepassing worden de uitkomsten meegenomen bij de risicoanalyse ten 

behoeve van de uitvoering van de materiële controles bij zorgaanbieders.  
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4. Het uitvoeren van analyses/ verbandscontroles aan de hand van informatie op cliënt/ 

aanbiedersniveau zoals indicatiegegevens, facturatiegegevens (uitnutting van de indicatie) 

en van het CAK ontvangen bijdragen (totaalniveau) en ervaringscijfers voor wat betreft de 

inschatting van de baten. Indien van toepassing worden signalen meegenomen bij de 

risicoanalyse ten behoeve van de uitvoering van de materiële controles bij zorgaanbieders.  

5. Bij de voor controle op het toewijzingsproces geselecteerde betaalregels dient voor de 

betreffende cliënten vastgesteld te worden dat zij ofwel door de gemeente zijn aangemeld 

(bij PGB) of voorkomen op het ontvangen overzicht van het CAK (uit de portal).  

 

Indien er uit bovenstaande werkzaamheden geen bijzonderheden naar voren komen is dit een 

indicatie dat er geen bevindingen zijn ten aanzien van de inning van eigen bijdragen. En dat er 

daarmee geen signalen vanuit het eigen bijdrage proces Wmo zijn voor niet geleverde 

zorgprestaties. Indien de daadwerkelijke ontvangst van eigen bijdragen achterblijft dan verwacht 

op basis van inschatting/ analyses zal dit reden zijn om navraag te doen bij het CAK. 

Afwijkingen tussen door aanbieders gefactureerde zorg en de geregistreerde zorg op de 

overzichten van het CAK zullen aanleiding zijn tot navraag bij de aanbieders. Bovenstaande 

werkzaamheden en uitkomsten dienen vastgelegd te zijn in een werkprogramma CAK.  

Omdat er helaas geen inzicht bestaat in ontvangsten op cliënt- en daarmee op aanbiedersniveau is 

dit controlemiddel minder hard dan het zou kunnen zijn. Wellicht is hier in de toekomst nog meer 

mogelijk.       

 

8.3.4 Signalen uit accountgesprekken met aanbieders 

Het periodieke accountgesprek door het contractmanagement van de gemeente met de aanbieders 

kan in meerdere opzichten van belang zijn voor de controle op de prestatielevering van uitgaven 

voor Wmo en Jeugd. Veelal is bij gemeenten bijvoorbeeld de afspraak gemaakt dat cliënten zich 

met klachten melden bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder dient de klachten op te lossen. De 

afspraak is dat aanbieders de gemeenten informeren over de bij hen binnengekomen klachten en 

de afhandeling daarvan. Vast onderdeel van het accountgesprek met de aanbieder betreft dus het 

onderwerp klachten. Indien het contractmanagement van de gemeente op basis van de gesprekken 

met de aanbieders de indruk heeft dat er een meer dan ‘normaal’ aantal klachten is of de 

aanbieder hier niet op de gewenste manier mee omgaat dan zal dit aanleiding zijn tot aanvullende 

afspraken en extra toezicht/ monitoring. 

 

Voor aanbieders waarbij sprake is van subsidiëring van activiteiten op grond van 

prestatieafspraken is het accountgesprek met de aanbieder van groot belang voor de monitoring 

op de realisatie van de afspraken en de prestaties en daarmee ook voor de rechtmatigheid van 

deze subsidiegelden.  

 

Daarnaast is het accountgesprek het middel om onderwerpen met aanbieders ter sprake te 

brengen. Ook uit onderwerpen als: output van door contactmanagement uitgevoerde analyses, 

financiële situatie, naleving contract, actuele ontwikkelingen, uitkomsten 

interne/accountantscontrole bij aanbieder etc. kunnen signalen naar voren komen die om extra 

aandacht vragen. Zowel in het kader van monitoring door contractmanagent als bijv. in het kader 

van de toets op prestatielevering. 

 

Om het voor de accountantscontrole op prestatielevering mogelijk te maken om gebruik te 

kunnen maken van de door contractmanagement uitgevoerde analyses en besprekingen met 
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aanbieders stelt dit eisen aan de vastlegging hierbij. Per gemeente dient op basis van de eigen 

situatie afgewogen (nut/noodzaak) te worden of hier mogelijkheid toe bestaat.    

 

Als onderdeel van deze notitie kunnen door de gemeente onderstaande maatregelen 

geïmplementeerd/ werkzaamheden uitgevoerd worden: 

 

1. Ten behoeve van de gesprekken met aanbieders wordt diverse informatie bij aanbieders 

opgevraagd. Contractmanagement dient een beoordeling uit te voeren op de ontvangen 

informatie (verslagen/ rapportages/ klachten/ wachtlijst) van de aanbieder. De uitkomsten, 

vragen en eventuele bevindingen naar aanleiding van deze beoordeling worden vastgelegd 

in een standaard memo en meegenomen in het gesprek met de aanbieder.  

2. Ter voorbereiding op een accountgesprek voert contractmanagement een analyse uit op 

diverse reeds bij de gemeente beschikbare informatie (facturatie, berichtenverkeer, budget 

etc.). De bevindingen worden eveneens vastgelegd in een standaard memo en besproken 

met de aanbieder.  

3. Contractmanagement hanteert een standaard agenda waarbij een aantal 

gespreksonderwerpen verplicht zijn opgenomen: klachten, behalen 

doelstellingen/prestaties, naleving contract, financiële situatie, bevindingen uit 

uitgevoerde analyses etc. Op basis van deze standaardagenda-onderwerpen dient een 

verslag uitgewerkt te worden naar aanleiding van de bespreking. De acties naar aanleiding 

van de bespreking of geconstateerde signalen worden afzonderlijk op een actielijst 

geregistreerd.  

4. Per einde van het jaar, ter voorbereiding op de jaarrekeningcontrole, evalueert 

contractmanagement de opvolging van acties en registreert de status op de 

actiepuntenlijst.   

5. De VIC beoordeelt de uitkomsten als input voor de risicoanalyse. Indien er geen 

bijzonderheden zijn dient eveneens geconcludeerd te worden dat er geen sprake is van 

signalen die aanleiding geven tot twijfel bij de prestatielevering van zorg/ Jeugdhulp.  

 

8.3.5 Signalen uit cliënt ervaringsonderzoeken  

Cliënt ervaringsonderzoeken kunnen belangrijke signalen opleveren ten aanzien van de 

(kwaliteit) van de prestatielevering door zorgaanbieders. Deze onderzoeken kunnen op 

verschillende manieren ingezet en uitgevoerd worden. Vanuit de VNG zijn gemeenten verplicht 

om een schriftelijk cliënt ervaringsonderzoek uit te voeren. Voor wat betreft de Wmo is sprake 

van een vast format met vaste vragen, voor Jeugd blijft het onderzoek vormvrij. De deadline voor 

aanlevering bij de VNG is 1 juli na afloop van het betreffende boekjaar.  

 

Schriftelijke cliënt ervaringsonderzoeken. 

Om het schriftelijke cliënt ervaringsonderzoek voor de controle op prestatielevering bruikbaar te 

laten zijn is het noodzakelijk dat de uitkomsten van het onderzoek ook op aanbiedersniveau 

beschikbaar zijn. Indien de standaard vragenlijst wordt gehanteerd zijn de uitkomsten niet te 

koppelen aan aanbieders. Dit betekent dat er naast de standaardvragen van de VNG aanvullend 

vragen worden gesteld specifiek gericht op de kwaliteitsbeleving van de cliënt waarbij o.a. ook de 

aanbieder ingevuld moet worden als antwoord op een vraag. De in paragraaf 8.3.2 opgenomen 

vragen kunnen onderdeel gemaakt worden van de schriftelijke vragenlijst.  

Daarnaast dienen er afspraken gemaakt te worden over de periode welke door het onderzoek 

afgedekt wordt en het moment van beschikbaar komen van de uitkomsten. Wellicht dient een 

‘gebroken boekjaar’ gehanteerd te worden zodat het onderzoek in het najaar kan plaatsvinden en 
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de uitkomsten aan het begin van het nieuwe jaar beschikbaar zijn. Over het algemeen wordt het 

onderzoek bij gemeenten uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Dit onderzoeksbureau borgt 

dat aan de voorwaarden van de VNG omtrent bijv. representatieve steekproef, wordt voldaan. Dit 

bureau levert een rapportage over de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.   

   

De gemeente dient onderstaande werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de controle op 

prestatielevering: 

1. Het uitvoeren van een zichtbare analyse op de uitkomsten van het onderzoek op 

aanbiedersniveau. Het vastleggen van bevindingen, signalen en conclusies voorzien van 

eventueel benodigde acties.  

2. Het evalueren van de eventuele bevindingen en het zorgdragen voor monitoring van de 

benodigde acties. De uitkomsten dienen op de agenda van de accountgesprekken met de 

aanbieders te staan. Indien de uitkomsten bij bepaalde aanbieders hier aanleiding toe 

geven dienen zij betrokken te worden bij de risicoanalyse voor de uitvoering van de 

materiële controles.      

 

Mondelinge cliënt ervaringsonderzoeken 

Nog niet alle gemeenten maken gebruik van de mogelijkheid om ook mondeling cliënt 

ervaringsonderzoeken uit te voeren. Het uitvoeren van een mondeling cliënt ervaringsonderzoek 

kan echter een goede aanvulling zijn op het schriftelijk onderzoek en bijdragen aan de controle op 

prestatielevering. Via bijvoorbeeld een telefonisch onderzoek kan de cliënt bevraagd worden op 

de tevredenheid omtrent de (kwaliteit)van de) ontvangen dienstverlening.   

Het implementeren van een dergelijk onderzoek kan een adequate beheersmaatregel zijn in het 

kader van de controle op prestatielevering. Deze beheersmaatregel dient geïmplementeerd te 

worden in het proces en onderdeel te worden van de ‘normale’ activiteiten. Om het eveneens te 

kunnen gebruiken voor de interne/accountantscontrole dient er wel aan een aantal voorwaarden te 

worden voldaan: 

 Er dient een procedure opgesteld te worden waarin het uit te voeren telefonisch onderzoek 

nader uitgewerkt is. Vooraf moet duidelijk zijn welke cliënten in dit onderzoek betrokken 

gaan worden. De gemeente kan bijvoorbeeld denken aan een onderzoek naar de 

tevredenheid van cliënten drie maanden na start van de indicatie/zorg en bij beëindiging.  

 De gemeente dient in de procedure ook aandacht te hebben voor cliënten met een 

doorlopende indicatie (zonder einddatum) of cliënten met een indicatie voor een langere 

periode. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om deze cliënten in ieder geval eens 

per 2 jaar te benaderen. Zo maakt ook de bestaande massa deel uit van het onderzoek.   

 Afhankelijk van de omvang van het aantal nieuwe indicaties/beëindigingen en het aantal 

te onderzoeken bestaande cliënten kan de gemeente er eventueel voor kiezen om het 

onderzoek niet integraal maar steekproefsgewijs uit te voeren. In dit geval dient sprake te 

zijn van een representatieve steekproef met voldoende spreiding tussen de verschillende 

doelgroepen. De aanpak, het moment van uitvoeren en de wijze van selectie (bij 

steekproef) dient onderdeel te zijn van de procedure.  

 De gemeente bepaalt op welke manier zij dit procedureel wil inregelen. Het dient bij te 

dragen aan het zicht op kwaliteit van zorg en toegevoegde waarde te hebben voor de 

gemeente en haar cliënten. Het verdient daarom de voorkeur om het telefonisch 

onderzoek onderdeel te laten zijn van de normale procesactiviteiten in plaats van ‘slechts 

voor de accountant’ eenmaal per jaar een uitgebreide steekproef uit te voeren. Indien hier 

toch voor gekozen wordt dient inzichtelijk te zijn op welke wijze de steekproef is 
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getrokken, de hierbij gevolgde stappen dienen te zijn vastgelegd en te volgen voor de 

VIC/ accountant.    

 Onderdeel van de vast te stellen procedure dient het onderzoeksprotocol te zijn. Hierin is 

opgenomen op welke wijze de onderzoeker zich voorbereid, welke informatie 

geraadpleegd/ bij administratie opgevraagd moet worden en wat de te bespreken 

onderwerpen tijdens het telefonisch onderzoek moeten zijn. In ieder geval dienen 

onderstaande vragen aan de cliënt gesteld te worden:  

 Ontvangt u zorg op dit moment? 

 Wat voor soort zorg ontvangt u? 

 Door wie wordt de zorg geleverd? 

 Wat is de omvang van de geleverde zorg? (gemiddeld aantal uren/ dagdelen per 

week). 

 Is dit conform het geïndiceerde volume in de beschikking?   

 Bent u tevreden over de geleverde zorg? Bij nee, wat zijn de klachten? 

 Hoe gaat het nu met u? Heeft de zorg het gewenste resultaat? Zou er iets moeten 

veranderen? 

 Door uw aanbieder wordt bij de gemeente gemiddeld …aan volume gedeclareerd 

(per week/maand), is dit in lijn met uw verwachting? (bij ZIN) 

 Bij de gemeente is op dit moment dit bedrag aan gedeclareerde zorg bekend: € 

….., is dit in lijn met uw verwachting? (bij PGB) 

 Heeft u verder nog op- of aanmerkingen? 

Eveneens dient in het onderzoeksprotocol afgesproken te worden hoe er gehandeld moet 

worden bij negatieve signalen en op welke wijze er actie ondernomen en vastgelegd moet 

worden.  

 

 

Daarnaast dient sprake te zijn van een belprocedure. De gemeente dient hierin o.a. vast te leggen 

door welke medewerkers (functies) dit telefonisch onderzoek uitgevoerd dient te worden 

(casemanager/consulent bijv.) om zo voldoende inhoudelijke kennis te borgen bij de uitvoering 

van het onderzoek. Eveneens dient hierin opgenomen te zijn op welke wijze vastlegging van de 

antwoorden moet geschieden. Het verdient de voorkeur om dit eveneens als digitale vragenlijst/ 

rapportageformulier te registreren in het cliëntregistratiesysteem bij de betreffende cliënt. 

Wellicht kan hier een afzonderlijk werkproces voor aangemaakt worden.   

In ieder geval dient koppeling met de cliënt (en indicatie) te kunnen worden gemaakt. Hierdoor 

dienen in ieder geval onderstaande punten te worden geregistreerd: 

 De gegevens van de cliënt 

 De naam en functie van de rapporteur 

 Datum en tijdstip van het gesprek  

 De periode waarop het onderzoek zich richt 

 Per onderdeel/vraag van het onderzoeksprotocol de vastlegging van de respons 

 Een vergelijking van de respons met de gefactureerde zorg 

 Een conclusie over de levering van de zorg (bijvoorbeeld: geen indicatie dat de zorg niet 

conform factuur/besteding is geleverd) 
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De vastleggingen en uitkomsten dienen beschikbaar te zijn voor de VIC en accountant. Ook 

dient, bij vragen, aangetoond te kunnen worden welke acties ondernomen zijn bij geconstateerde 

signalen. Indien cliënten weigeren om medewerking te verlenen aan dit onderzoek dan is dit een 

negatief signaal dat door de gemeente verder opgepakt moet worden. In het kader van de controle 

kan er sprake zijn van een onzekerheid ten aanzien van de bijbehorende last, zeker bij PGB-

cliënten.  

 

De VIC van de gemeente voert aanvullend onderstaande werkzaamheden uit: 

1. Het uitvoeren van een zichtbare analyse op de totaalrapportages naar aanleiding van de 

uitgevoerde onderzoeken. Het op aanbiedersniveau vastleggen van bevindingen, signalen 

en conclusies voorzien van eventueel benodigde acties.  

2. Vaststellen dat opvolging van eventuele bevindingen en monitoring op de benodigde 

acties heeft plaatsgevonden. De uitkomsten dienen op de agenda van de 

accountgesprekken met de aanbieders te staan.  

3. Het testen van de werking van de geïmplementeerde maatregel door steekproefsgewijs 

vast te stellen (aantal gebaseerd op risico hoog) dat het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

Een vastlegging met uitkomsten op bovenstaande wijze is daarbij voldoende.  

4. Het evalueren van bevindingen en het bepalen van de gevolgen voor de controle in 

overleg met de accountant.  

 

8.3.6 Signalen uit klachtenprocedure 

Indien de gemeente gebruik maakt van een eigen klachtenprocedure of een (regionale) 

ombudsman kan dit ook als maatregel in het kader van de toets op prestatielevering worden 

bezien. Eventuele signalen als gevolg van klachten geven een indicatie of de zorg is geleverd.  

 

Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een goede registratie van de klachten en te 

ondernemen acties als gevolg hiervan. Eveneens dient sprake te zijn van het monitoren van de 

acties en het bijwerken van de status indien een klacht bijvoorbeeld is afgedaan. Een zichtbare 

vastlegging is een vereiste om de maatregel voor controle-doeleinden bruikbaar te maken.  

 

Vanuit de VIC-functie zouden hier vergelijkbare analyse-werkzaamheden op uitgevoerd moeten 

worden als bij de rapportages als gevolg van de cliëntervaringsonderzoeken.  

De uitkomsten dienen meegenomen te worden in de risicoanalyse ten behoeve van een eventuele 

uit te voeren materiële controle.  

 

8.3.7 Overige informatie van- en over aanbieders 

Vanuit diverse overige bronnen kan informatie verkregen worden, van waaruit eventueel signalen 

naar voren kunnen komen over de prestatielevering door zorgaanbieders. In een van de 

voorgaande paragrafen zijn de door de gemeente uit te voeren cliënt ervaringsonderzoeken aan 

bod gekomen. Ook aanbieders zijn, op vaak op grond van aanbestedingsvereisten, verplicht om 

een cliënt ervaringsonderzoek uit te voeren. Inzicht in de uitkomsten van deze onderzoeken zou 

de gemeente waardevolle informatie kunnen opleveren.  

Daarnaast zijn aanbieders verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren. Inzicht in dit systeem 

en de bijbehorende vereisten aangevuld met de uitkomsten van de audits die uitgevoerd zijn om 

het kwaliteitscertificaat te verkrijgen kan ook zinvolle informatie over de aanbieder en zijn 

procedures opleveren. Hetzelfde geldt voor het beoordelen van de websites van aanbieders (o.a. 

op klachten) en landelijke informatiewebsites inzake de monitoring op Wmo/Jeugd.  
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Ook zijn aanbieders wellicht bereid om informatie te delen over de opzet van de administratieve 

organisatie en interne beheersing (AO/IB), interne controles, accountantscontroles en de 

uitkomsten hiervan.  

Het zou de gemeente helpen om een totaalbeeld te verkrijgen van uitkomsten en bevindingen per 

aanbieder. Een centraal register (geautomatiseerd) bijgehouden per aanbieder met de uitkomsten/ 

bevindingen vanuit de in voorgaande paragrafen verkregen informatie aangevuld met op andere 

wijze ontvangen informatie/signalen over aanbieders kan hieraan bijdragen. Dit register kan 

daarmee ook onderdeel zijn van de controle op prestatielevering en input kunnen leveren voor 

een risicoanalyse ten aanzien van de mogelijk uit te voeren materiële controles.         

 

8.3.8 Uitvoering van materiële controles 

Het sluitstuk van de controles op de prestatielevering betreft de eventuele uitvoering van 

materiële controles bij zorgaanbieders. Aan de hand van de uitkomsten van bovengenoemde 

werkzaamheden dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden op resterende risico’s ten aanzien 

van prestatielevering bij zorgaanbieders. Indien er op grond van signalen bij bepaalde aanbieders 

aanvullende zekerheid vereist is, kan die zekerheid verkregen worden door het uitvoeren van 

controles bij die aanbieders zelf. Indien hier geen sprake van is kan geconcludeerd worden dat de 

gemeente op basis van het totaal van reeds uitgevoerde werkzaamheden voldoende zekerheid 

verkregen heeft over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de lasten inclusief het aspect 

prestatielevering. Van groot belang hierbij is dat de documentatie van de uitgevoerde maatregelen 

van voldoende niveau is en dat eventuele signalen adequaat zijn opgevolgd.   

 

8.3.9 Steunen op interne beheersing zonder productieverantwoording van zorgaanbieders 

In hoofdstuk 10 wordt aangeraden om per risico en maatregel de uitkomsten en conclusies te 

verbinden. Indien de combinatie van maatregelen zoals bovenstaand in 8.3 is uitgewerkt door de 

gemeente zijn verricht en hebben gewerkt dan is dit afdoende om de prestatielevering aan te 

tonen. Er hoeft dan niet langer op productieverantwoordingen te worden gesteund van 

zorgaanbieders. Een belangrijke opmerking hierbij is dat bovenstaande maatregelen uitgaan van 

routinematige beheersingsmaatregelen die door de gemeente gedurende het jaar worden 

uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen hierbij een systeemgerichte en/of gegevensgerichte aard 

hebben. Overleg stapsgewijs en tijdig met VIC en accountant welke werkzaamheden worden 

verricht en wat de resultaten zijn. De VIC en accountant kunnen vervolgens bij bevindingen 

gevolgen voor de controle-aanpak bepalen.  

8.4 Eigen bijdragen CAK (Wmo) 
Risico op onvolledige opbrengsten uit eigen bijdragen van Wmo-cliënten 

 

Een deel van de uit te voeren werkzaamheden om de in hoofdstuk 4 gesignaleerde risico’s ten 

aanzien van de volledigheid van de eigen bijdragen af te dekken is reeds opgenomen onder 

paragraaf 8.3.3. Dit deel van de werkzaamheden wordt dus tweeledig uitgevoerd. Enerzijds om 

vast te stellen of er sprake is van signalen ten aanzien van de prestatielevering. Anderzijds om 

nog enigszins zekerheid te verkrijgen bij de in de jaarrekening verantwoorde baten uit eigen 

bijdragen. Wij verwijzen hiervoor dus naar paragraaf 8.3.3.  

 

Aanvullend dient er door de gemeente in het kader van de jaarrekening onderstaande 

werkzaamheden uitgevoerd te worden: 

 Het per jaareinde, ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening, opbouwen van een 

zo goed mogelijke verwachting van de totale baten uit eigen bijdragen voor het 
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betreffende boekjaar. Rekening houdend met de uitkomsten van de uitgevoerde analyses 

(8.3.3) en ervaringscijfers omtrent de daadwerkelijke ontvangst.  

 Het monitoren van later ontvangen informatie van het CAK (gebeurtenissen na 

balansdatum) en het bepalen van het effect van deze informatie en de eventuele 

afwijkingen op de in de conceptjaarrekening verantwoorde baten.  

 Vaststellen dat de onzekerheid ten aanzien van de opbrengsten uit eigen bijdragen 

toereikend toegelicht staat onder de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.  

8.5 Overige baten en lasten 
Risico op onvolledige opbrengsten/ bijdragen van andere gemeenten 

Risico op onjuiste en/of onrechtmatige overige lasten   

 

De ten aanzien van de overige baten en lasten gesignaleerde risico’s worden afgedekt door de 

werkzaamheden uitgevoerd op andere jaarrekeningposten en maken geen onderdeel uit van deze 

notitie.  

8.6 Bijzonderheden outputgerichte contractvorm 

In hoofdstuk 4.3 is nader omschreven dat in geval van een outputgerichte contractvorm er een 

afspraak tussen gemeente en zorgaanbieder wordt gemaakt over prestatielevering voor een vast 

bedrag. Hoe deze prestatie wordt behaald, wordt niet vastgelegd.  Er is geen sprake van 

inspanning in tijd, de Q-component wordt in contract overeengekomen.  In de praktijk zien we dit 

voor een aantal vormen van zorg op dit moment terugkomen in de vorm van outputfinanciering 

of trajectfinanciering. De financiering werkt op basis van voorschotten en een einddeclaratie bij 

afronding van het traject, bijvoorbeeld 70% bij aanvang en 30% als einddeclaratie.  

 

Voor de facturatie van 70% dient een check te worden uitgevoerd of er sprake is van een geldige 

toewijzing, er sprake is van een zorg gestart in het boekjaar en of 70% bedrag aansluit bij de 

afgesproken trajectprijzen. Bij de einddeclaratie wordt een controle op stoppen van zorg verricht 

en op de facturatie van het gehele bedrag (totaal 100%). 

Een traject kan hierbij betrekking hebben op meerdere boekjaren. Wanneer sprake is van 

zorgtrajecten die niet op 31 december zijn afgesloten is er derhalve sprake van een ‘onderhanden 

werk positie’. Er is dus mogelijk sprake van een transitorische post.  De onderhanden werk 

positie is hierbij gelijk aan de werkelijk geleverde zorg in het boekjaar van niet afgeronde 

trajecten, dit is niet per definitie gelijk aan de omvang van het voorschot van 70%. 

 

De gemeente heeft hierbij geen exact inzicht in de voortgang van het traject (zoals bij P*Q-

financiering). Wel kan de gemeente op grond van de beschikbare gegevens een (cijfermatige) 

analyse maken van de gemiddelde duur van de trajecten (eventueel verder gespecificeerd). Op 

basis van de gemiddelde duur kan naar aanleiding van de startdatum van de zorg vervolgens 

worden bepaald wat de werkelijke levering is voor het boekjaar. Indien de ervaringscijfers die 

vanaf ingangsdatum contract worden verzameld (mogelijk gezamenlijk met de analyses om te 

komen tot een voorschot-einddeclaratie verdeling) geen betrouwbare schatting vormen dan is er 

sprake van een onzekerheid in de prestatielevering. Op basis van de totale omvang en aanwezige 

gegevens bij de gemeente en/of zorgaanbieder benaderen de gemeente en accountant of er sprake 

is van een materiële onzekerheid.   

De benadering voor de onderhanden werk positie wordt in de jaarrekening (als 

waarderingsgrondslag) in de jaarrekening toegelicht.  
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9. Uitvoering controle aanvullende risico's PGB's 

Een deel van de hieronder beschreven werkzaamheden zijn eveneens onderdeel van de eerder 

uitgebrachte specifieke notitie voor PGB’s, Het betreft de BADO-notitie PGB-

verantwoording/controle door gemeenten van 13 maart 2018. Voor een aanvullende en nadere 

toelichting verwijzen wij daarom naar deze notitie.  

9.1 Budgetcommunicatie 

Risico op onrechtmatige PGB-lasten als gevolg van onjuist geregistreerde budgetten in de 

administratie van de SVB. 

 

Om onrechtmatigheden te voorkomen is het van groot belang dat de SVB beschikt over de juiste 

budgetgegevens. In deze paragraaf zijn de in het kader van deze notitie uit te voeren 

werkzaamheden opgenomen om de gesignaleerde risico’s, opgenomen onder 

‘budgetcommunicatie’ in hoofdstuk 5, in voldoende mate af te dekken.   

 

De gemeente (VIC) dient onderstaande werkzaamheden op zichtbare en toetsbare wijze uit te 

voeren: 

 Het steekproefsgewijs vaststellen van de juistheid van het budget. Deze controle dient 

uitgevoerd te worden op de reeds voor controle geselecteerde betaalregels/ cliënten PGB Wmo 

en Jeugd. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

o Juist tarief toegepast in overeenstemming met het uitvoeringsbesluit (soort zorg); 

o Juist onderscheid gemaakt tussen formele en informele zorg (afwijkende tarieven); 

o Juiste periode (conform beschikking) toegepast.  

o Juiste berekening uitgevoerd. 

 Het (voor de steekproef) vaststellen of het juiste bedrag aan budget aan de SVB is 

doorgegeven. Blijkt uit registratie in GWS. 

 Het (voor de steekproef) vaststellen of eventuele, op basis van het dossier, verwachte 

wijzigingen ook zijn doorgevoerd in het budget en opnieuw zijn doorgegeven aan de SVB.  

 Het (voor de steekproef) vaststellen of, niet verwachte wijzigingen, terecht zijn doorgevoerd 

en hier toereikende onderbouwing voor aanwezig is.  

 Het (voor de steekproef) vaststellen of de gedeclareerde bestedingen passen binnen het 

vastgestelde budget. Uitgaande van gedeclareerde bestedingen op het moment van controle op 

basis van een bestedingsoverzicht uit de portal van de SVB. Aandachtspunt betreffen 

eventuele verschuivingen tussen diverse onderdelen van een budget. De SVB maakt voor wat 

betreft de Wmo alleen onderscheid tussen huishoudelijk zorg en begeleiding. Voor Jeugd is 

sprake van één totaalbudget. Het is niet de bedoeling dat extra bestedingen op één onderdeel 

gecompenseerd worden door budget op het andere onderdeel (bijv. begeleiding groep/ 

begeleiding individueel). Indien geen of minder gebruik gemaakt wordt van een budget dient 

het budget naar beneden aangepast te worden. Deze overschrijdingen (die op totaal 

cliëntniveau binnen budget blijven) dienen als onrechtmatig aangemerkt te worden. Eventueel 

nader onderzoek of extrapolatie kan noodzakelijk zijn.    

 Het periodiek (op door de SVB gecommuniceerde momenten) vaststellen van aansluiting op 

cliëntniveau tussen de in de gemeentelijke administratie opgenomen budgetten en de 
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budgetten zoals bekend bij de SVB. Het uitzoeken van eventuele verschillen en zorgdragen 

voor aanpassingen. Dit betreft de budgetconfirmatie.  

 Het periodiek (in ieder geval bij de jaarrekening) integraal vaststellen of er sprake is van 

budgetoverschrijdingen op cliëntniveau en totaalniveau.   

 Het vastleggen en evalueren van de bevindingen  

Door het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden zijn de risico’s met betrekking tot de 

budgetcommunicatie op toereikende wijze afgedekt.  

9.2 Zorgovereenkomsten PGB 

Risico op onrechtmatige PGB-lasten als gevolg van problemen met de zorgovereenkomst. 

 

Om dit risico af te dekken dient door de gemeente (VIC) onderstaande werkzaamheden op 

zichtbare en toetsbare wijze uitgevoerd te worden.  

 Het steekproefsgewijs vaststellen of er een geldende zorgovereenkomst is en of de bij de 

SVB bekende zorgovereenkomst terecht door de gemeente is goedgekeurd. Deze controle 

dient uitgevoerd te worden op de reeds voor controle geselecteerde betaalregels/ cliënten 

PGB Wmo en Jeugd. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

o Is er een door beide partijen getekende zorgovereenkomst aanwezig.  

o Omvat de zorgovereenkomst de zorg in overeenstemming met de beschikking (extra zorg 

is mogelijk). 

o Dekt de zorgovereenkomst de periode af waarin de zorg geleverd is.  

o De cliënt kan ervoor kiezen om meer zorg in te kopen dan door de gemeente op basis van 

het PGB vergoed wordt. Ook kan de cliënt ervoor kiezen om duurdere zorg in te kopen. 

Uit jurisprudentie is gebleken dat dit toegestaan is zolang de cliënt binnen het budget 

blijft. Omvang en tarief behoeven daarom geen expliciet onderdeel te zijn van de uit te 

voeren toets.  

 Het steekproefsgewijs beoordelen van de gedeclareerde bestedingen aan de hand van de 

omschrijvingen op de bestedingsoverzichten op cliëntniveau van de SVB. En vaststellen of 

de gedeclareerde bedragen passen binnen de zorgovereenkomst en het budget. Uitvoeren 

voor de reeds eerder geselecteerde cliënten.  

 Het in kaart brengen van de interne procedures rond de goedkeuring van PGB-

overeenkomsten.  

 

Dit betreffen de werkzaamheden welke de gemeente kan uitvoeren om het risico te beperken. 

Opgemerkt wordt dat het ontbreken van een zorgovereenkomst als een formele onrechtmatigheid 

wordt beschouwd en niet als een financiële onrechtmatigheid.  

9.3 PGB-declaratie 

Risico op onjuiste, onvolledige, onzekere en/of onrechtmatige PGB-lasten ten aanzien van 

gedeclareerde zorg door aanbieders bij de SVB. 

 

Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven zijn gemeenten afhankelijk van de SVB ten aanzien van het 

aspect prestatielevering/ onderbouwing van de uitgaven. Met de in hoofdstuk 8 van deze notitie 

opgenomen werkzaamheden wordt dit risico in voldoende mate afgedekt. Dit betekent dat de 
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gemeente de SVB ten aanzien van de controle niet meer nodig heeft indien de beschreven 

werkzaamheden worden uitgevoerd.  

 

Toch blijft er een afhankelijkheid van de SVB bestaan welke deels vergelijkbaar is met het CAK. 

De gemeente kan via de portal inzicht verkrijgen in de werkelijke bestedingen ten laste van de 

budgetten van het boekjaar. Definitieve afrekening vindt echter pas op een later moment plaats en 

gedurende het nieuwe boekjaar kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden in de gerealiseerde 

bestedingen ten laste van het boekjaar. Om de risico’s op afwijkingen en de overige 

gesignaleerde risico’s af te dekken dient de gemeente onderstaande werkzaamheden uit te voeren: 

 Het uitvoeren van analyses op cliëntniveau ten aanzien van de werkelijke bestedingen ten 

opzichte van de budgetten. Het bepalen van gemiddelde uitnuttingspercentages per soort 

PGB voor de afgelopen jaren om zo de ontwikkelingen in beeld te brengen.   

 Het per jaareinde, ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening, opbouwen van een 

zo goed mogelijke verwachting van de PGB-lasten voor het betreffende boekjaar. 

Rekening houdend met de uitkomsten van de uitgevoerde analyses en hierop gebaseerde 

ervaringscijfers omtrent de uitnutting van de PGB’s. Eveneens rekening houdend met de 

definitieve afrekening van het voorgaande jaar.   

 Het monitoren van later ontvangen informatie van de SVB (gebeurtenissen na 

balansdatum) en het bepalen van het effect van deze informatie en de eventuele 

afwijkingen op de in de conceptjaarrekening verantwoorde lasten.  

 

Daarnaast dient de gemeente de waarderingssystematiek gehanteerd voor het bepalen van de 

PGB-last op toereikende wijze toe te lichten onder de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.  

9.4 Mogelijkheden tot fraude PGB's 

Risico op onjuiste, onzekere en/of onrechtmatige PGB-lasten als gevolg van mogelijke 

fraudesignalen ten aanzien van PGB-cliënten en/of hun aanbieders. 

 

Zoals in hoofdstuk 5 vermeld is er minder toezicht vanuit de gemeenten op PGB-aanbieders. Een 

groot deel van de hiermee gepaard gaande risico’s wordt afgedekt door de in deze notitie 

opgenomen werkzaamheden ten aanzien van prestatielevering.  

 

Daarnaast dient de gemeente onderstaande werkzaamheden aanvullend uit te voeren om het 

frauderisico zo goed mogelijk af te dekken: 

 Het periodiek (kwartaal, JR) zichtbaar beoordelen van de door de SVB doorgegeven 

fraude (en overige) signalen. Het bepalen van benodigde acties en eventuele gevolgen en 

het evalueren van de uitkomsten voorzien van een conclusie per signaal.  

 Het periodiek (kwartaal, JR) zichtbaar beoordelen van signalen die op andere wijze (bijv. 

via het CJG, wijkteams, casemanagers etc.) binnenkomen.  

 Het vaststellen van een procedure over hoe om te gaan met fraudesignalen bij PGB’s.  

Bovenstaande moet zichtbaar en toetsbaar zijn voor de VIC en externe accountant. 
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10. Rapportage en uitvoering 

De bevindingen uit de beschreven controlewerkzaamheden worden gedocumenteerd en 

vastgelegd in werkprogramma’s. Naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden en 

geconstateerde bevindingen wordt door de gemeente een auditrapportage opgesteld met een 

samenvatting van de bevindingen en de belangrijkste conclusie.  
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Bijlage: Uitsplitsen baten en lasten sociaal domein 

 

Vanuit hoofdstuk 4 inzicht in financiële positie wordt in hoofdstuk 4.2 naar bijlage 1 verwezen. 

De bijlage omvat een voorbeeld van uitsplitsing van baten en lasten sociaal domein op 

kostenplaats/taakvelden niveau. 

 

Beleidsveld: Voorzieningen volwassenen, product: vervoersvoorzieningen + 

woonvoorzieningen: 

Kostenplaats Bedrag 
WMO ind. 
Vervoersvoorzieningen 

 

WMO coll. 
Vervoersvoorziening 

 

WMO rolstoelen  
WMO rolstoelen PGB  
WMO woonvoorzieningen  
WMO woonvoorzieningen 
PGB 

 

 

Beleidsveld: Voorzieningen volwassenen, product: huishoudelijke ondersteuning, 

begeleiding en dagbesteding en gezinsbegeleiding en jongvolwassenen: 

Kostenplaats Bedrag 
Huishoudelijke ondersteuning  
Huishoudelijke onderst. PGB  
Huishoudelijke onderst. Eigen 
Bijdrage 

 

Kortdurend verblijf PGB  
Begeleiding groep  
Begeleiding groep PGB  
Begeleiding basisinfrastructuur  
Begeleiding individueel  
Begeleiding individueel PGB  
Gezinsbegeleiding en 
jongvolwassenen. 

 

 

Beleidsveld: Voorzieningen volwassenen, product: overige voorzieningen volwassenen: 

Kostenplaats Bedrag 
WMO algemeen  
WMO 
Gehandicaptenparkeerkaart 

 

Medische adviezen  
 

Beleidsveld: Voorzieningen Jeugd, product: ambulante Jeugdhulp: 

Kostenplaats Bedrag 
PGB Jeugd  
Ambulante Jeugdhulp  
Jeugdhulp met verblijf  
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Beleidsveld: Voorzieningen Jeugd, product: Jeugdhulp met verblijf: 

Kostenplaats Bedrag 
Jeugdhulp met verblijf  
Landelijk transitie 
arrangementen 

 

 

Beleidsveld: Voorzieningen Jeugd, product: hooggespecialiseerde Jeugdhulp: 

Kostenplaats Bedrag 
Jeugdbescherm&-
reclassering 

 

 

Beleidsveld: Voorzieningen Jeugd, product: overige voorzieningen Jeugd: 

Kostenplaats Bedrag 
Jongerenwerk  
Peuterspeelzalen  
Zorg voor Jeugd algemeen  
Zwerfjongeren  
 

Beleidsveld: Opvang, wonen en herstel, product: maatschappelijke opvang: 

Kostenplaats Bedrag 
Voorzieningen OGGZ  
AMHK (sociaal deelfonds)  
Opvangvoorzieningen MO  
Preventie en herstel  
Huisvest kwetsbare doelgroep  
Steunpunt huiselijk geweld  
Bed, Bad en Brood  
 

Beleidsveld: Opvang, wonen en herstel, product: beschermd wonen: 

Kostenplaats Bedrag 
Beschermd wonen  
Beschermd wonen eigen 
bijdrage 

 

Beschermd wonen PGB  
 

Onderstaand overzicht geeft een voorbeeld van de diverse categorieën baten en lasten in het 

sociaal domein die onderkend kunnen worden: 

  

Omschrijving Soort last / bate Bedrag 
Wmo (oud) ZIN: 
verstrekkingen  rolstoel, 
vervoer en wonen 

Inkoop bij leveranciers  

Wmo (oud): collectief 
vervoer 

Inkoop/aanbesteding raamcontract 
collectief vervoer 

 

Wmo (nieuw) ZIN: 
huishoudelijke 

Inkoop bij zorgaanbieders (P*Q-
contracten) 
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ondersteuning, begeleiding 
en beschermd wonen 
Wmo (nieuw) begeleiding 
onder de 
basisinfrastructuur 
(dagbesteding als 
voorliggende voorziening) 

Subsidieverstrekking aan zorgaanbieders  

Wmo: Persoonsgebonden 
budgetten (PGB) 

Bestedingen aan PGB’s via de SVB  

Wmo overig Inkoopfacturen  
Jeugd ZIN: regionale 
contactpartijen, landelijke 
aanbieders, light-
contracten, vrijgevestigden 

Inkoop bij zorgaanbieders (P*Q-
contracten) 

 

Jeugd Persoonsgebonden 
budgetten (PGB) 

Bestedingen aan PGB’s via de SVB  

Jeugd overig: jongerenwerk 
/ peuterspeelzalen 

Subsidieverstrekking (aanbieders en 
overige instellingen) en inkoopfacturen 

 

Maatschappelijke opvang: 
OGGZ, AMHK, 
opvangvoorzieningen, 
huisvesting, steunpunt 
huiselijk geweld, bed, bad 
en brood.  

Subsidieverstrekkingen (aanbieders en 
overige instellingen) en inkoopfacturen 

 

Opbrengsten uit eigen 
bijdragen Wmo inclusief 
opvang en beschermd 
wonen 

Aan cliënten opgelegde eigen bijdragen, 
ontvangen via CAK. 

 

 
 
 


