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Kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo - versie 2022

Kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo - versie 2022 
'Was I wordt' tabel kwaliteitsbeheerplan Wmo en Jeugd

Geachte raadsleden,

Met deze brief informeert het college u over de uitvoering van het Kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en 
Wmo 2020 en over het geactualiseerde Kwaliteitsbeheerplan Jeugdhulp en Wmo - versie 2022.

Kwaliteitsbeheerplan 2020
Het kwaliteitsbeheerplan beschrijft hoe de gemeente Bloemendaal de interne controle op uitgaven 
Jeugdhulp en Wmo gaat versterken. In 2020 is besloten tot het opstellen van dit plan, een aantal 
aanleidingen bestond daarvoor. Als eerste vraagt stijgende kosten Jeugdhulp en Wmo om meer 
gemeentelijke regie, om meer grip en inzicht te krijgen op rechtmatigheid, getrouwheid en 
prestatielevering van toegekende hulpverlening. Daarnaast wordt landelijk toegewerkt naar het 
invoeren van de rechtmatigheidsverklaring vanuit het College, waar deze tot nu toe wordt afgegeven 
door de accountant. Bureau Significant heeft in het in 2019 gedane onderzoek naar de uitgaven 
Jeugdhulp de aanbeveling gedaan te investeren in de ontwikkeling van data en data-analyse. Om 
hierop en op bovengenoemde ontwikkelingen in te spelen is in 2020 het kwaliteitsbeheerplan 
opgesteld.

Uitvoering kwaliteitsbeheerplan
Om het kwaliteitsbeheerplan uit te voeren is per 1 mei 2021, voor 12 uur per week een 
kwaliteitsmedewerker aangesteld, deze voert controles uit m.b.t. de getrouwheid en rechtmatigheid 
van de verstrekte voorzieningen Wmo en Jeugd. Ook prestatielevering wordt door de 
kwaliteitsmedewerker getoetst. Rapportage van de kwaliteitsmedewerker wordt voorgelegd aan de 
gemeentelijke accountant en dient daarnaast eventueel als beleidsmatige stuurinformatie.

Voortvloeiend uit het kwaliteitsbeheerplan heeft de kwaliteitsmedewerker in 2021:
» zich geïnformeerd bij andere gemeenten en de daarbij opgedane kennis vertaald naar de 

Bloemendaalse praktijk;
» contact gehad met de gemeentelijke accountant over de door hem gewenste informatie en de 

vorm waarin die aangeboden moet worden;
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» voor zowel Wmo als Jeugd werkplannen en steekproefformats ontwikkeld om a.d.h.v. het
kwaliteitsbeheerplan de getrouwheid, rechtmatigheid en prestatielevering van toegekende hulp 
en ondersteuning te kunnen vaststellen;

» afspraken gemaakt met de IASZ over de verdeling van taak en verantwoordelijkheid, over de 
toegang tot systemen en over het inrichten van de controlemomenten;

» afspraken gemaakt met de coördinator van het Wmo-loket over de verdeling van de 
verantwoordelijkheden;

» in overleg met CJG Kennemerland een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin taken 
en verantwoordelijkheden worden vastgelegd, evenals afspraken over het delen van gegevens 
en de procedure rond controlemomenten;

» een eerste steekproef rechtmatigheid en prestatielevering gedaan m.b.t. Wmo en de resultaten 
daarvan ter beoordeling naar de accountant gezonden;

» a.d.h.v. de werkzaamheden en ervaringen het kwaliteitsbeheerplan geëvalueerd en 
geactualiseerd.

De interne audit Wmo en Jeugd t.b.v. de jaarrekening 2021 zal door de kwaliteitsmedewerker 
uitgevoerd worden.

Kwaliteitsbeheerplan - versie 2022
Het geactualiseerde kwaliteitsbeheerplan is mede het resultaat van de werkzaamheden en bevindingen 
van de kwaliteitsmedewerker in 2021. De aanpassingen betreft vooral verdeling van 
verantwoordelijkheden, er wordt voorkomen dat 'dubbel werk' wordt gedaan. Inhoudelijk is het plan 
niet veranderd. Bijgevoegd is een 'was I wordt' tabel, waarin de aanpassingen overzichtelijk zijn 
opgesomd.

Onzekerheid
Opgemerkt moet worden dat met name w.b. de uitgaven jeugd de gemeente niet alle mogelijkheden 
tot het vergroten van grip op de uitgaven heeft. Dit komt omdat de toegang tot jeugdhulp voor het 
grootste deel niet via de gemeente (CJG) loopt, maar via externe verwijzers als bijvoorbeeld de 
huisarts. In 2022 zal onderzocht worden of (en zo ja, op welke manier) ook meer grip op deze route 
verkregen kan worden. Eventueel zal het kwaliteitsbeheerplan in 2023 hierop worden aangepast.

Evaluatie
Het college hoopt u hiermee een goed beeld te hebben geschetst van de eerste ervaringen met het 
kwaliteitsbeheerplan. In het voorjaar 2023 zal opnieuw een evaluatie van de werkzaamheden en 
opbrengst van de kwaliteitsmedewerker gedaan worden. Eventueel zal het kwaliteitsbeheerplan dan 
worden aangepast of bijgewerkt.

Het college vertrouwt erop dat met de verrichte werkzaamheden vanuit het kwaliteitsbeheersplan 
Jeugdhulp en Wmo wordt voldaan aan de voorwaarden van rechtmatigheid en getrouwheid.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloei
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