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Geachte heer, mevrouw,

In een eind december 2017 aan u gezonden brief (corsa 2017022786) hebben wij u een notitie over 
control(e) in het sociaal domein toegezegd. De notitie, genaamd 'Auditplan Jeugd en Wmo 2018, 2019 
en 2020', is gereed en door ons vastgesteld. Bij deze brief is een afschrift van de notitie gevoegd.

Regionaal model is uitgangspunt
De notitie is opgesteld door de afdeling Beleid in overleg met de gemeentelijk controller en de 
controller van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede (IASZ). Zoals bekend voert 
de IASZ o.a. de back-officetaken met betrekking tot de Jeugdwet en de Wmo uit voor Bloemendaal en 
Heemstede. Het auditplan is gebaseerd op een door de regio ontwikkeld model. Bij de uitwerking van 
dit model is rekening gehouden met de door het programma i-sociaal domein (een gezamenlijk 
programma van en voor gemeenten en zorgaanbieders) opgestelde handreiking.

Sluitende controleaanpak en groeimodel
Het plan heeft tot doel om een sluitende controleaanpak vast te stellen voor de totale baten en lasten 
gerelateerd aan het sociaal domein, excl. het onderdeel Werk en Inkomen. Dit onderdeel wordt afge
dekt door controlewerkzaamheden - onder verantwoordelijkheid van de IASZ - bij de gemeente 
Heemstede. Het betreft een groeimodel, waarmee in de loop van 2018 'proefgedraaid' gaat worden. 
Het streven is de uit het plan voortvloeiende werkzaamheden op termijn uit te voeren met de 
structureel beschikbare formatie. In de aanloopfase (2018/2019) achten wij extra personele inzet op 
het vlak van P&C sociaal domein/financiën noodzakelijk. Bij de Voorjaarsnota 2018 wordt u op dit punt 
een voorstel gedaan.
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