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1. Inleiding 

Met ingang van 2015 zijn gemeenten in Nederland middels de zogenaamde ‘Decentralisatie Sociaal 
Domein’ (3D) verantwoordelijk geworden voor nieuwe taken binnen het sociaal domein. Het betreft de 

uitvoering en bekostiging van de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Met name de uitvoering van de 

Jeugdwet en de Wmo hebben na de overgang naar de gemeenten de nodige stof doen opwaaien. Zo zou 

de overgang onder andere hebben geleid tot administratieve lastenverzwaring bij zorgaanbieders, 

waardoor minder geld aan de daadwerkelijke uitvoering van zorg besteed kan worden. Daarentegen 

staan toezicht op en uitvoering van de zorg dichter bij elkaar waardoor ook geluiden hoorbaar zijn over 

een hogere betrokkenheid en betere samenwerking tussen de diverse partijen. De samenwerking tussen 

gemeenten en zorgaanbieders kan tot innovatie binnen de zorg leiden en bijdragen aan kwalitatief 

hoogwaardige dienstverlening. 

Om de uitvoering van de taken binnen het sociaal domein te bekostigen ontvangen gemeenten, via de 

algemene uitkering, middelen van het rijk. Gemeenten leggen via de jaarrekening verantwoording af over 

de besteding van deze middelen. De gemeenten moeten daarom zekerheid hebben over een juiste en 

rechtmatige besteding van deze gelden. Een groot deel van de zorg wordt door Bloemendaal ingekocht 

bij zorgaanbieders die de gerealiseerde zorg bij de gemeente in rekening brengen. Omdat het voor 

gemeenten lastig is om zelfstandig een oordeel te vellen over de feitelijke levering van de zorg hebben de 

regiogemeenten (Zuid-Kennemerland en IJmond) voor de jaren 2015 tot en met 2017 gebruik gemaakt 

van een zelf ontwikkeld regionaal verantwoordings- en controleprotocol dat specifiek was afgestemd op 

de werkwijze en vereisten binnen de regio. Landelijk is er echter sprake van toenemende druk op 

gemeenten en regio’s met ‘eigen’ protocollen omdat dit bij zorgaanbieders leidt tot extra administratieve 

lastendruk. 

Gelet op het voorgaande hebben de regiogemeenten besloten om bij de aanbesteding van de nieuwe 

contracten voor 2018 aan te sluiten bij het landelijk ‘Algemeen Accountantsprotocol Financiële 
Productieverantwoording Wmo en Jeugdwet’. Deze overstap maakt het noodzakelijk om als gemeente 

zelf aanvullende werkzaamheden uit te voeren om voldoende zekerheid te verkrijgen over de 

getrouwheid en rechtmatigheid van de transacties voor Wmo en Jeugdwet. Het landelijk protocol geeft 

immers minder zekerheid op het niveau van individuele gemeenten. 

Daarnaast bestaat de (toenemende) wens om de afhankelijkheid van aanbieders en hun accountants te 

verkleinen. Bloemendaal wil, net als de overige regiogemeenten, toegroeien naar een model waarin de 

eigen interne organisatie voldoende waarborgen biedt om zelfstandig de benodigde zekerheid te 

verkrijgen omtrent de daadwerkelijke realisatie (en kwaliteit) van in rekening gebrachte zorg. Zodat 

gemeenten uiteindelijk wellicht de accountant van de aanbieder niet meer nodig hebben. En eveneens 

een ‘normaal’ jaarrekeningtraject weer mogelijk wordt.  
 

Het voorliggende 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 (waaronder de 

Paricipatiewet). Werk en Inkomen wordt afgedekt door controlewerkzaamheden onder verantwoorde-

lijkheid van de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede. Dit plan omvat zowel 

werkzaamheden die al vanaf 2015 uitgevoerd worden als nieuwe werkzaamheden ten behoeve van het 

vaststellen van de prestatielevering. Vanzelfsprekend zoveel mogelijk in overleg met aanbieders om waar 

mogelijk gebruik te maken van elkaars informatie en werkzaamheden. Het betreft een groeimodel, 

waarbij in de loop van 2018 voor het eerst ‘proefgedraaid’ kan worden.  

Elke gemeente in onze regio maakt gebruik van de basisvariant van dit (in gezamenlijkheid opgestelde) 

plan, vanzelfsprekend specifiek gemaakt voor de eigen gemeente. Doelstelling is om in ieder geval de 

uitvoering van de eventuele materiele controles bij aanbieders in regionaal verband op te pakken en uit te 

voeren. Dit mede om zorgaanbieders niet onnodig te belasten.  
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2. Financieel belang 

Voor de planning en uitvoering van de controles op het sociaal belang is het van belang om de lasten af 

te zetten tegen de voor de interne (accountants)controle van belang zijnde materialiteit en controle-

tolerantie.  

Materialiteit is de uiterste grens waarbinnen een geconstateerde tekortkoming of fout in de jaarrekening 

nog aanvaardbaar is. Het overschrijden van de materialiteitsgrens betekent dat de onjuiste informatie 

zodanig het getrouw beeld van de jaarrekening aantast, dat dit niet meer acceptabel is.  

 

De controletolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de 

controle aangeeft dat in de jaarrekening maximaal mag voorkomen. De controletolerantie bepaalt of een 

fout gecorrigeerd dient te worden dan wel of deze getolereerd kan worden. 

 

De materialiteit voor fouten is conform de van toepassing zijnde regels vastgesteld op 1% van het totaal 

aan lasten uit de gemeentelijke begroting. Voor onzekerheden is een percentage van 3 van toepassing.  

 

De raad van Bloemendaal heeft bepaald dat bij de uitvoering van de controles elke fout groter dan of 

gelijk aan € 50.000 en/of onzekerheid groter dan of gelijk aan € 125.000 gerapporteerd dient te worden.  
 

Schematisch kan een en ander als volgt worden weergegeven.  

 

 Totaal aan lasten 

(incl. reserve 

mutaties) 

Materialiteit voor 

fouten (1%) 

Materialiteit voor  

Onzekerheden (3%) 

 

Controletolerantie  

 

Begroting 

2018 

 

€ 46.949.000 

 

 

€ 469.490 

 

€ 1.408.470 

€ 50.000 (fout) 
 

€ 125.000 
(onzekerheid) 
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3. Normenkader (wet- en regelgeving)    

Voor de uitvoering van de rechtmatigheidscontroles in het sociaal domein is de volgende wet- en 

regelgeving relevant: 

 Jeugdwet 2015 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

 Besluit Jeugdwet 

 Regeling Jeugdwet 

 Verordening jeugdhulp Bloemendaal 2015  

 Verordening maatschappelijke ondersteuning Bloemendaal 2017 

 Mandateringsbesluiten 

 Uitvoeringsbesluiten en/of beleids- en uitvoeringsregels en/of nadere regels jeugdhulp en Wmo 

 Uitvoeringsbesluit PGB 

 Overeenkomsten tussen zorgaanbieders en gemeenten 

 Landelijk ‘Algemeen Accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 

20XX van het programma i-sociaal domein 

 Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2017 

Het gaat hierbij overigens expliciet om alleen die bepalingen uit bovenstaand overzicht welke betrekking 

hebben op de (financiële) rechtmatigheid, de zogenaamde recht-, hoogte-, duurbepalingen. 
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4. Risico-inschatting 

4.1 Inleiding 

Conform de regelgeving dienen er risico-inschattingswerkzaamheden uitgevoerd te worden om een basis 

te verkrijgen voor het identificeren en inschatten van risico’s op een afwijking van materiaal belang op het 
niveau van de jaarrekening en de ‘beweringen’ specifiek voor het sociaal domein. Door middel van een 

analyse van het Programma ‘sociaal domein’ kan een onderscheid worden aangebracht tussen de 
verschillende onderdelen van de baten en lasten gerelateerd aan het sociaal domein, welke onderdeel 

zijn van dit controleplan. Hierbij worden de volgende lasten onderkend: 

 

grootboekrekening nr Omschrijving Karakter lasten/baten Bedrag 

lasten 

(Primair 

2018) 

 

Bedrag 

baten 

(Primair 

2018) 

6.606.0110        1a Wmo rolstoelvoorzieningen + 

collectief vervoer 

Inkoop bij 

zorgaanbieders  

 

227.000  

6.606.0220.       1b Wmo woonvoorzieningen indiv. 

Wmo woonvoorzieningen coll. 

Inkoop bij 

zorgaanbieders  

 

227.000 

493.000 

 

6.606.0150.         

6.606.0230 

 

2 Wmo eigen bijdragen vervoers- 

en woonvoorzieningen 

Baten via CAK                               10.000 

34.000 

6.671.0110        

6.671.0120.       

3a 

3b 

Wmo huishoudelijke hulp  ZIN 

Wmo huishoudelijke hulptoelage 

 

Inkoop  

subsidie 

 

936.345 

    

   -.- 

 

6.671.0130.       3c Wmo huishoudelijke hulp  PGB 

 

Voorschotten via SVB 

Client koopt zelf in 

 

148.000  

6.671.0140.        4 Wmo eigen bijdrage 

huishoudelijke hulp  

Baten via CAK 

 

                             490.000 

6.671.0161.        5 Maatschappelijke opvang, 

begeleid wonen, 

vrouwenopvang 

Grotendeels 

subsidieverstrekking; 

deel inkoop  

 

60.000  

6.671.0162 6 Wmo algemene voorzieningen  

 

Grotendeels subsidie-

verstrekking; deel 

inkoop  

 

100.000  

6.671.0210 7a Wmo begeleiding indiv. ZIN 

 

Inkoop bij 

zorgaanbieders  

 

582.771  

6.671.0220 7b Wmo begeleiding PGB 

 

Voorschotten via SVB 

Client koopt zelf in  

287.372  

6.671.0225 8 Wmo eigen bijdragen 

begeleiding 

Baten via CAK  

 

 80.000 

6.671.0235 9 Wmo Wtcg 

 

Combinatie inkoop en 

subsidieverstrekking  

 

192.488  

6.672.0110 10 Jeugdhulp: ZIN 

 

Inkoop bij 

zorgaanbieders  

1.237.991  

6.672.0120 11 Jeugdhulp: PGB Voorschotten via SVB 

Client koopt zelf in  

131.420  
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6.672.0130 12 Jeugdhulp: vrij gevestigden Inkoop bij vrij 

gevestigden  

 

207.828  

6.672.0140 13 Jeugdhulp (en Wmo): LWI  Inkoop bij 

zorgaanbieders  

(contracten via VNG)  

74.460  

6.672.0161 14 Jeugdhulp: JB en JR Inkoop bij 

zorgaanbieders  

 

200.000  

 

 

6.601.0110 

6.601.0110 

6.601.0110 

6.601.0110 

6.601.0110 

6.601.0110 

6.601.0110 

 

 

6.601.0210 

6.601.0220 

6.601.0230 

6.601.0240 

6.601.0250 

6.601.0305/0355 

6.601.0330/35/50 

6.602.0311 

6.602.0510 

6.602.0511 

 

 

 

 

15 Overige lasten en baten 

 

Algemene voorzieningen 

Burgerinitiatieven 

Inloop GGZ 

Doventolk 

Vrijwilligersbeleid 

Mantelzorgondersteuning 

Controles kinderopvang 

 

 

Maatschappelijk werk 

Regionale subsidies 

Welzijn Bloemendaal 

Incidentele subsidies 

Veilig Thuis  

Asielzoekers/vluchtelingen/ 

Idem 

Ondersteuning CJG 

MEE 

Welzijn Bloemendaal loket Wmo 

 

 

Subsidies en inkoop   

 

  30.638 

  96.309 

  50.655 

    8.105 

  29.223 

  62.499 

  62.024 

 

 

114.430 

198.976           

538.804 

    9.152 

    1.210 

346.523 

 

286.471 

104.349 

176.877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229.660 

 

 

 

 

                                                      

Totaal 

  

7.221.920 

 

843.660 

 

 

De baten zijn relatief beperkt en bestaan uit eigen bijdragen van Wmo-clienten ontvangen via het CAK.  

Om in dit plan tot een sluitende controleaanpak te komen is op hoofdlijnen een risicoanalyse uitgevoerd, 

waarbij rekening is gehouden met de aard van de uitgaaf en de diverse partijen die hierbij betrokken zijn.  

 

Het hierna volgende schematisch overzicht geeft inzicht in de diverse stromen binnen het sociaal domein. 

Uit dit overzicht blijkt dat de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken een relatie heeft met vrijwel elke 

andere partij.  
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     Cliënt 

  zorgaanbieder 

    Overige                                       

 Leveranciers  

      Overige                

  instellingen 

         SVB           CAK 

           CJG 

    Wmo-loket 

      Regio       

  gemeenten 

         IASZ 

De nummers verwijzen naar de 

nummeraanduiding in de paragrafen 

4.2 en 4.3 
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 4.2  Algemene risico’s 

1.  Toegang tot ondersteuning/hulp 

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

door de gemeente (Wmo-loket) of het Centrum voor Jeugd en Gezin 

De toegang tot ondersteuning/hulp (zowel voor Wmo als Jeugd en zowel voor zorg in natura als 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 financiële onrechtmatigheid. Om de rechtmatigheid van de 

lasten voor jeugd en Wmo te kunnen vaststellen is het daarom noodzakelijk in het proces beheersings-

maatregelen te treffen die de rechtmatigheid van de uitgaven waarborgen. Daarnaast dient er (door de 

IC/VIC, gemeentelijk auditteam of anderszins aan te wijzen ambtenaren) 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 jeugd en het woonplaatsbeginsel 

bij jeugd en Wmo. 

2a.  Facturatie door aanbieders ZIN via het berichtenverkeer bij contracten 

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

ondersteuning/hulp. 

Zorgaanbieders factureren de geleverde ondersteuning via het berichtenverkeer bij gemeenten. Het risico 

bestaat dat: 

 Aanbieders ondersteuning/hulp in rekening brengen voor cliënten die niet bekend zijn bij de 

gemeente: niet geïndiceerd, geen toewijzingsbericht verstuurd. 

 De omvang van de door aanbieders gefactureerde ondersteuning het geïndiceerde volume 

overschrijdt. 

 Door aanbieders hogere tarieven in rekening worden gebracht dan contractueel afgesproken. 

 Aanbieders voor cliënten ondersteuning/hulp factureren welke niet geïndiceerd of contractueel 

afgesproken is. 

Om deze risico’s af te dekken dient er een toets op de te ontvangen berichten (facturen) uitgevoerd te 

worden, waarbij vastgesteld wordt dat de in rekening gebrachte ondersteuning/hulp geleverd is aan 

cliënten van Bloemendaal en past binnen de afgegeven indicatie en het contract met de betreffende 

aanbieder.  

Aan het eind van het jaar dient Bloemendaal, ten behoeve van de verwerking in de jaarrekening, een 

inschatting te maken van de totale lasten voor Wmo en jeugd (zorg in natura) en de eventueel benodigde 

transitoria. Hierbij worden de volgende risico’s onderkend: 

 Aanbieders hebben nog niet alle facturatieberichten verstuurd waardoor het berichtenverkeer een 

onvolledig beeld geeft. Op basis van ervaringscijfers, prognoses van aanbieders en contact met 

aanbieders dient een zo volledig mogelijke schatting gemaakt te worden van de lasten en nog te 

betalen kosten aan aanbieders. Het risico bestaat dat de uiteindelijk gerealiseerde lasten (pas 

later bekend) afwijken van de in de jaarrekening opgenomen lasten.  

 De betalingen aan zorgaanbieders worden tot op heden feitelijk gedaan door de IASZ (Inter-

gemeentelijke Afdeling Sociale Zaken. Teneinde de IASZ in staat te stellen de betalingen te 

kunnen doen, wordt periodiek een gedeelte van de door Bloemendaal ontvangen rijksvergoeding 

naar de IASZ overgeboekt. Deze betalingen vinden plaats onafhankelijk van de hoogte van de 

feitelijke declaraties. De voorschotten kunnen fors uit de pas gaan lopen met de werkelijke 

declaraties. 



10 

 

 Per 1 april ontvangen de gemeenten de productieverantwoording van de zorgaanbieders over het 

afgelopen jaar. Het risico is aanwezig dat de door de accountant gecontroleerde lasten conform 

de productieverantwoording afwijken van de in de jaarrekening opgenomen lasten. 

 Een niet goedkeurende verklaring bij de productieverantwoording van een zorgaanbieder kan 

effect hebben op zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de door de gemeente 

verantwoorde lasten. 

2b.  Declaratie door aanbieders via verantwoording over ontvangen subsidies 

Risico op onjuiste of onrechtmatige lasten ten aanzien van verstrekte subsidies voor o.a. dagbesteding 

en overige sociaal domein gerelateerde taken 

Zorgaanbieders/instellingen declareren uitgaven conform de verantwoordingseisen in de Algemene 

subsidieverordening (ASV). Het risico bestaat dat: 

 De subsidieontvanger geen verklaring 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/doelstellingen zijn behaald. 

 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 voldoende 

aandacht te zijn voor het proces van monitoring en verantwoording door aanbieders en overige 

instellingen. De IC/VIC en/of het auditbureau dient achteraf expliciet vast te stellen of aan alle 

aspecten van financiële rechtmatigheid is/wordt voldaan.  

 

3.    Levering van ondersteuning/hulp (ZIN en PGB) 

Risico op onjuiste en onrechtmatige lasten omdat gedeclareerde ondersteuning/hulp niet of niet volledig 

is geleverd. 

Voor het merendeel van de ondersteuning/hulp is sprake van een inspanningsgerichte uitvoeringsvariant. 

Dit betekent dat deze ondersteuning/hulp via contracten is ingekocht bij aanbieders en deze aanbieders 

op P*Q basis factureren. Normaal gesproken kan de gemeente zelf vaststellen of prestaties werkelijk zijn 

geleverd. Bij de levering van ondersteuning/hulp heeft de gemeente hier geen zicht op. Facturen worden 

betaald zonder dat prestatielevering is vastgesteld. Dit levert de volgende risico’s op: 

 De aanbieder factureert ondersteuning/hulp voor cliënten welke niet geleverd is 

 De aanbieder factureert een hoger volume (uren/dagdelen etc.) aan ondersteuning/hulp dan 

daadwerkelijk aan de cliënt is geleverd 

 De kwaliteit van de gefactureerde ondersteuning/hulp voldoet niet aan de maatstaven van de 

gemeente 

Om deze risico’s af te dekken maken de regiogemeenten op dit moment nog volledig gebruik van de door 

de aanbieders ingediende productieverantwoordingen, voorzien van een controleverklaring van de 

aanbieder. Deze verantwoording en controleverklaring dekken het risico omtrent de kwaliteit van de 

geleverde ondersteuning/hulp echter niet af. Bovendien is het niet goed om al te zeer afhankelijk te zijn 

van aanbieders en ‘hun’ accountants, ook niet gezien de planning van het gemeentelijk jaarrekening-
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traject. Het voorliggende auditplan is erop gericht om als gemeente zelfstandig toereikende zekerheid te 

verkrijgen ten aanzien van de prestatielevering van ondersteuning en hulp. Om op deze wijze de 

getrouwheid en rechtmatigheid van de lasten te kunnen vaststellen.  

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

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

en hulp in de vorm van zowel 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 2b.   

4.    Eigen bijdragen CAK 

Risico op onvolledige opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo-cliënten 

Cliënten die ondersteuning ontvangen op grond van de Wmo dienen hier voor een deel zelf in bij te 

dragen. Het CAK heeft als administratiekantoor een tussenpositie. De gemeenten (bij PGB’s) en de 
aanbieders (bij ZIN) geven de cliënten en de omvang (volume) van de geleverde ondersteuning door aan 

het CAK. Het CAK berekent de door de cliënt te betalen eigen bijdrage en brengt deze in rekening bij de 

cliënten. Gemeenten hebben via de portal van het CAK inzicht in de door aanbieders aangeleverde 

informatie over de soort en omvang van de geleverde ondersteuning plus de periode waarin deze 

ondersteuning is geleverd. Het CAK verschaft geen inzicht in de werkelijk van cliënten ontvangen 

bijdragen. De volgende risico’s worden onderkend: 

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

CAK ten onrechte bij cliënten geen eigen bijdrage int. 

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

de gemeente gefactureerde ondersteuning. Waardoor het CAK eveneens te weinig eigen 

bijdrage int bij cliënten 

 Het CAK betaalt de van cliënten ontvangen eigen bijdragen 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 geinde eigen bijdragen. Waardoor 

de gemeente regelmatig nog met terugwerkende kracht eigen bijdragen ontvangt over 

voorgaande jaren. 

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

Terwijl de gemeente een stelsel van baten en lasten hanteert. Aan het einde van het jaar dient de 

gemeente, ten behoeve van de jaarrekening, 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(n). 

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

opbrengsten uit de eigen bijdragen. Er kunnen wel controles worden uitgevoerd om vast te stellen of het 

CAK cliënten volledig in hun administratie heeft opgenomen. Daarnaast kunnen de van het CAK 

ontvangen overzichten gebruikt worden als onderdeel van de controle op prestatielevering.  
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5.    Overige lasten/baten sociaal domein    

Risico op onjuiste en/of onrechtmatige overige lasten en baten 

De hiervoor onder 2b beschreven risico’s hebben betrekking op de in de paragraaf 4.1 opgenomen tabel 
onder 6 genoemde voorzieningen. Het betreft hier voorzieningen die voorheen als maatwerkvoorziening 

(individueel) beschikbaar werden gesteld en nu als subsidie worden ingekocht.  

De gemeente verstrekt daarnaast echter, ten behoeve van zowel Wmo als jeugd, een groot aantal 

‘reguliere’ subsidies, of heeft anderszins te maken met lasten of baten. Deze zijn te vinden onder nummer 

15 van de tabel. Zij houden vaak nauw verband met ondersteuning en hulp in het kader van de Wmo en 

jeugdhulp. Gelet hierop en om praktische redenen vormen zij onderdeel van dit auditplan. 

Het risico bestaat dat: 

 De van de subsidieontvanger ontvangen verantwoording (en verklaring) onvoldoende inzicht 

biedt om vast te stellen of de afgesproken prestaties/doelstellingen zijn behaald. 

 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.  

 Baten niet tot de juiste hoogte in de gemeentelijke administratie zijn opgenomen.  
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4.3  Aanvullende risico’s voor PGB’s 

1.  Budgetcommunicatie 

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

van de SVB. 

Voor cliënten die van het Wmo-loket en het CJG (jeugd) een PGB-indicatie ontvangen, geldt dat het 

Wmo-loket en het CJG (via IASZ) de gegevens van deze cliënten doorgeven aan de SVB, inclusief het 

door het loket of het CJG bepaalde bedrag aan persoonsgebonden budget. De SVB hanteert dit bedrag 

als maximum waarbinnen bestedingen in het kader van het PGB kunnen plaatsvinden. Hierbij is sprake 

van de volgende risico’s: 

 Het Wmo-loket/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. 

 Het Wmo-loket/het CJG geeft door veranderingen ontstane wijzigingen in het budget (verlaging) 

niet of te laat door aan de SVB waardoor eveneens een te hoog bedrag aan gedeclareerde 

uitgaven kan worden goedgekeurd en uitbetaald. 

 De SVB krijgt van het Wmo-loket/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. 

 De werkelijke bestedingen van een soort ondersteuning/hulp overschrijden het ‘deelbudget’ voor 
deze soort ondersteuning/hulp. De SVB signaleert dit niet omdat het totale budget uit meerdere 

onderdelen en de totale uitgaven hier binnen blijven. Dit kan voorkomen doordat een ‘deelbudget’ 
ten onrechte niet naar beneden wordt bijgesteld als gevolg van geen of minder gebruik maken 

van de toegekende ondersteuning/hulp. 

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 dit 

auditplan.  

2.  Zorgovereenkomsten PGB 

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

PGB-cliënten kopen zelfstandig de door hen benodigde ondersteuning/hulp in bij zorgaanbieders. Dit kan 

bij formele zorgaanbieders (instellingen) of informele (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 ondersteuning/hulp, het volume en het tarief. De cliënt dient de zorgover-

eenkomst in bij de SVB waarbij de gemeente (IASZ) 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 afwijkend van de afgesloten zorgovereenkomst dienen als onrechtmatig te worden 

aangemerkt. Er is sprake van de volgende risico’s:  

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

beschikking (soort, omvang, tarief, periode). Gevolg is dat de SVB een toets uitvoert op basis van 

een foute zorgovereenkomst. 
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 Er is geen zorgovereenkomst aanwezig of een zorgovereenkomst die niet meer geldig is als 

gevolg van het verstrijken van de periode of wijzigingen in de ondersteuning/hulp. En de SVB 

betaalt de gedeclareerde kosten toch uit. 

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

juiste zorgovereenkomst. 

De gemeente is deels afhankelijk van de SVB maar kan controlewerkzaamheden uitvoeren om boven-

staande risico’s te beperken.  

3.  PGB declaratie 

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

ondersteuning/hulp door aanbieders bij de SVB. 

Aanbieders declareren hun bestedingen aan geleverde ondersteuning/hulp 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 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 kan betaling door de SVB plaatsvinden terwijl er geen of een ontoereikende onderbouwing 

aanwezig is. 

 De voor de jaarrekening 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. 

 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 SVB controleert dan ook op 

kasbasis, oftewel de betalingen in 2018 met betrekking tot 2017 worden niet afgedekt door de 

controle. Dit is een risico omdat de gemeente een stelsel van lasten en baten 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 aanzienlijk 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 auditplan. 
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4. Mogelijke fraude met PGB  

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 een aantal risico’s met zich mee: 

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

andere zaken besteed. 

 Aanbieders helpen cliënten met de aanvraag (met het doel) om zo hoog mogelijk budget te 

verkrijgen. 

 De aanbieder levert ondersteuning/hulp 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 punt 3 ‘levering 
van de ondersteuning/zorg’. Hiertoe zijn werkzaamheden opgenomen in dit auditplan. Aanvullend zullen 

werkzaamheden noodzakelijk zijn ten aanzien van ontvangen fraudesignalen. 
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5.   IT 

Ten behoeve van de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet zijn de volgende applicaties in gebruik en 

voor de controle relevant: 

Applicaties Toelichting  

MensCentraal Wordt gebruikt in CJG en Wmo-loket. Met name 

door CJG-coaches in het kader van de toegang.  

Civision  IASZ gebruikt Civision voor klantregistratie en 

berichtenverkeer met aanbieders over 

toegekende en gefactureerde zorg.  

Key Control Dashboard  Het KCD van Yellowtail is een best-practice 

control tool die in samenwerking met EY is 

ontwikkeld en reeds in gebruik is bij een aantal 

gemeenten. Het is een webbased applicatie die 

zodanig ingericht kan worden dat teams, IC-

controleurs en externe accountant toegang 

kunnen krijgen tot het systeem om vanuit hun 

eigen rol hun taken te kunnen verrichten. 

 

KIC IASZ gebruikt KIC voor uitvoering van de IC/VIC 

binnen de IASZ 
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6.   Controle-aanpak 

Om een sluitende controle-aanpak op te zetten is het noodzakelijk om voor alle risico’s zoals opgenomen 
in hoofdstuk 4 controlemiddelen in te zetten. Pas als alle risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn terug-

gebracht – door het (testen van) interne beheersingsmaatregelen dan wel het uitvoeren van gegevens-

gerichte controles achteraf – kan de getrouwheid en de rechtmatigheid van de lasten voor Wmo en jeugd 

worden vastgesteld. 

 

Het landelijk programma i-Sociaal Domein heeft een ‘Handreiking stappenplan gemeentelijke controle-

aanpak’ geschreven voor de inrichting van gemeentelijke controles inclusief het gebruik van het ‘landelijk 
controleprotocol’. In deze handreiking wordt de controleaanpak gezien als een ‘mandje van controle-

middelen. Deze controlemiddelen zijn door het programma ingedeeld in de 3 categorieën: 

 

1. Harde controlemiddelen 

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

opzet, bestaan en werking van de administratieve organisatie/Interne controle (AO/IC) 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 de 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 clientervaringsonderzoeken en 

klachtenregistraties. 

 

Vanuit de gemeente(n) kan hier een 4e categorie aan worden toegevoegd: 

 

4. Overige controlemiddelen 

Ook aanbieders hebben wet- en regelgeving en kwaliteitsnormen waar zij aan moeten voldoen, 

eveneens voeren zij regelmatig ook interne controles uit. Diverse informatie vanuit de aanbieder 

(kwaliteitssysteem, klachten etc.) aangevuld met de uitkomsten van de interne controles kunnen 

voor de gemeente input vormen voor bijvoorbeeld uit te voeren risicoanalyses in het kader van de 

materiele controles. De gemeente gaat hierover in gesprek met de aanbieders om te bekijken of 

samenwerking op dit aspect mogelijk is.  

 

(Het programma i-sociaal domein is een gezamenlijk programma van en voor gemeenten en 

zorgaanbieders. Het programma stopt per 1 april 2018, voor de vervolgactiviteiten wordt/is een 

ketenbureau opgericht).  
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Bloemendaal (en de andere regiogemeenten) maakt gebruik van deze door het programma i-Sociaal 

Domein geïdentificeerde controlemiddelen als onderdeel van de totale pakket voor de controleaanpak 

voor Wmo en Jeugd. In hoofdstuk 7 zijn de uit te voeren controles nader uitgewerkt. De uitgevoerde 

risicoanalyse wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Per hoofdcategorie risico’s zijn de werkzaamheden 
opgenomen die de betreffende risico’s moeten afdekken. Om ook de aansluiting met het programma 
iSociaal Domein te behouden is in onderstaande tabel aangegeven door welk soort controlemiddelen 

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

De inzet van deze middelen is, in het hierna volgende overzicht, verdeeld over de risico’s. Hierbij is te 
zien dat de risico’s samenhangend met de prestatielevering met name worden afgedekt door de 

‘zachtere’ controlemiddelen. 
 

Nr. Risico 

 

    1.  Harde 

controlemiddelen  

 2. Kwalitatieve  

controlemiddelen 

3.  Herge-

bruik van 

informatie 

     Overige 

controlemiddelen 

 

1 Toegang tot 

ondersteuning/zorg 

 

x   x 

2a Facturatie door 

aanbieders ZIN via 

het berichtenverkeer 

bij (P*Q) contracten 

x   x 

2b Declaratie door 

aanbieders via 

verantwoording over 

ontvangen subsidies 

x x x x 

3 Levering van 

ondersteuning/hulp 

(ZIN en PGB) 

x x x x 

4 Eigen bijdragen CAK 

 
x  x x 

5 Overige lasten 

sociaal domein 
x x x x 

PGB1 Budgetcommunicatie 

 
x    

PGB2 Zorgovereenkomsten 

 
x    

PGB3 Declaraties 

 
x   x 

PGB4 Mogelijke fraude 

 
x x x x 
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7.   Uitvoering controle algemene risico’s 

7.1 Toegang tot ondersteuning/zorg 

 

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

door de gemeente (Wmo-loket) of het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Wat betreft de Wmo kan de gemeente zelf de rechtmatigheid van de uitgaven vaststellen. Dit omdat de 

gemeente (i.c. het Wmo-loket) zelf het (her)onderzoek uitvoert en in alle gevallen een beschikking afgeeft 

aan de cliënt. Alle voor de controle benodigde gegevens zijn aanwezig in de cliëntdossiers in de 

administraties van de IASZ + gemeente (Wmo-loket: MensCentraal) 

 

Voor jeugd geldt dat dit (rechtmatige toegang tot hulp) alleen voor PGB-cliënten en cliënten welke via het 

CJG een verwijzing ontvangen. Vooralsnog is dit laatste deel beperkt van omvang. Het betreft ongeveer 

15 tot 20% van het totaal aan cliënten. Alle voor de controle benodigde gegevens zijn aanwezig in de 

cliëntdossiers in de administraties van de IASZ + gemeente (CJG: MensCentraal). 

 

Wmo 

Om vast te stellen dat er ten aanzien van de uitgaven voor Wmo aan de vereisten van financiële recht-

matigheid wordt voldaan, dient een detailcontrole te worden uitgevoerd op de naleving van de relevante 

(recht-, hoogte- en duur) artikelen uit de verordening en het uitvoeringsbesluit. De wet zelf omvat geen te 

toetsen aspecten. In een afzonderlijk werkprogramma worden alle te toetsen artikelen opgenomen. Dit 

geldt overigens ook voor het hierna volgende onderdeel jeugd.  

 

Aan de hand van het totaal aantal toekenningen wordt de steekproefomvang bepaald. De steekproef 

wordt aan de hand van een randomizer uitgezet, heeft betrekking op zowel ZIN als PGB en omvat: 

 

1. Een controle op de bestaande massa. Hiervan wordt vastgesteld of er een beschikking 

aanwezig is met een indicatiedatum voorafgaand aan het te controleren boekjaar. 

2. Een beschikking op ‘nieuwe’ (her)indicaties. Hiervan wordt vastgesteld of er een beschikking 

aanwezig is en of deze beschikking terecht is afgegeven (juist besluit) met een indicatie-

startdatum in het te controleren boekjaar. Hierbij wordt opgemerkt dat een startdatum soms 

wijzigt als gevolg van overige mutaties, bijv. de overgang naar een andere zorgaanbieder. In 

dat geval wordt de mutatie ook gecontroleerd. Alleen indien er een financiële beheers-

handeling heeft plaatsgevonden in het te controleren boekjaar wordt de volledige 

rechtmatigheidscontrole uitgevoerd. 

3. Een controle op het woonplaatsbeginsel. Vastgesteld wordt dat de betreffende cliënt werkelijk 

een inwoner van Bloemendaal is. 

 

Jeugd 

Omdat Bloemendaal (evenals bijv. Haarlem en Zandvoort) alleen in uitzonderingsgevallen beschikkingen 

afgeeft in het kader van de inzet van jeugdhulp, bestaat niet de beschikking over alle informatie om 

zelfstandig een volledige toets (d.w.z. betrekking hebbend op alle cliënten) op rechtmatigheid te kunnen 

uitvoeren. Hiervoor is Bloemendaal (mede) afhankelijk van de aanbieders, de achterliggende verwij-

zingen voor toekenningen (bijv. van huisartsen) maken immers onderdeel uit van de zich daar 

bevindende zorgdossiers. Door de in dit auditplan opgenomen uit te voeren materiele controles bij 

aanbieders kan dit onderdeel van de rechtmatigheidstoets afgedekt worden.  

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de naleving van het woonplaats- en leeftijdsbeginsel. Dit dient 

getoetst te worden voordat de gemeente een toewijzingsbericht (301-bericht) verstuurt naar aanleiding 

van een verzoek om toewijzing (315-bericht) van de zorgaanbieder. In overeenstemming met de Wmo 

wordt er op dit punt een steekproef uitgezet, via een randomizer.  
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Wat betreft persoonsgebonden budgetten en verwijzingen Zorg in natura afgegeven door het CJG dient 

er een detailcontrole op rechtmatigheid uitgevoerd te worden, vergelijkbaar met de Wmo. Deze controle 

omvat: 

 

4. Een controle op de aanwezigheid van een overdrachtsformulier van het CJG aan de IASZ. 

5. Een controle op de naleving van het woonplaats- en leeftijdsbeginsel voor deze cliënten. 

6. Een controle op ‘nieuwe’ PGB-indicaties. Hiervan wordt vastgesteld of er een toekenning  

aanwezig is en of deze toekenning terecht is afgegeven (is de procedure zorgvuldig en 

volledig doorlopen) met een indicatie-startdatum in het te controleren boekjaar. 

7. Een controle op door het CJG in het boekjaar afgegeven toekenningen zorg in natura.  

Hiervan wordt vastgesteld: 

- of het afwegingskader zichtbaar is gevolgd.  

- of de verwijzing overeenkomstig het mandaatbesluit heeft plaatsgevonden 

- of de inhoud van eventuele beschikkingen voldoet aan wet en verordening en voldoende  

  gemotiveerd is. 

- of er sprake is van een ondertekend gezinsplan (door zowel ouders cliënt als CJG-coach)  

  dat (aantoonbaar) is verstrekt. 

 

Na verwijzing door het CJG d.m.v. het overdrachtsformulier wordt bij de IASZ het berichtenverkeer 

opgestart met de zorgaanbieder of wordt het PGB-traject gestart met de SVB. Bij verwijzing door een 

huisarts (of andere ‘externe’ wettelijke verwijzers) ontvangt de IASZ een digitaal ‘verzoek om toewijzing’ 
van de zorgaanbieder en wordt het berichtenverkeer opgestart. Er dient een detailcontrole plaats te 

vinden op de rechtmatigheid van deze berichten. Deze controle omvat: 

 

8. Controle op naleving van het woonplaats- en leeftijdsbeginsel 

9. Controle op de aanwezigheid van toewijzingsberichten 301, die in overeenstemming dienen 

te zijn met de overdrachtsformulieren of verzoeken om toewijzing 

10. Controle op toewijzingen PGB en verwerking in SVB portal.      
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7.2  Facturatie door aanbieders ZIN via het berichtenverkeer bij contracten 

 

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

ondersteuning/hulp (functioneel berichtenverkeer) 

 

Alle risico’s met betrekking tot een functioneel berichtenverkeer worden afgedekt door de binnen Civision 

(IASZ) uitgevoerde geautomatiseerde factuurcontroles. Van aanbieders ontvangen facturatieberichten 

(303) worden ‘gematcht’ met informatie geregistreerd in het cliëntregistratiesysteem Civision (IASZ). Voor 

een goede matching is het van groot belang dat de cliënt- en indicatiegegevens juist geregistreerd staan. 

Indien bijv. het volume of de periode niet conform beschikking zijn, zal de factuurcontrole niet juist 

uitgevoerd kunnen worden. Onderdeel van dit auditplan dient daarom een controle te zijn op de getrouwe 

verslaglegging van cliënten en bijbehorende indicatiegegevens. Deze controle wordt uitgevoerd in het 

verlengde van de controle op de rechtmatigheid zoals hierboven beschreven in het kader van de 

toegang. De werkzaamheden worden dan ook in hetzelfde werkprogramma vastgesteld. Bij deze controle 

wordt o.a. getoetst: 

 

1. Wmo en jeugd: of de cliëntgegevens als bsn, naam, adres, geboortedatum en cliëntnummer 

getrouw in Civision geregistreerd staan.   

2. Wmo en jeugd: of de indicatiegegevens getrouw in Civision zijn geregistreerd: soort 

ondersteuning, productcode, begin- en einddata, volume, eenheid, frequentie en aanbieder. Aan 

de hand van beschikking (Wmo) of overdrachtsformulier/verzoek om toewijzing (jeugd). 

3. Wmo en jeugd: of het in Civision geregistreerde tarief voor de betreffende productcode juist is 

opgenomen en in overeenstemming is met de definitieve, getekende prijsafspraken met de 

aanbieder. 

4. Wmo en jeugd: of het gefactureerde bedrag juist berekend is: volume x tarief. 

5. Wmo en jeugd: of er sprake is van een geldige indicatie/toewijzing 

6. Wmo en jeugd: of het gefactureerde bedrag voor de gehele zorgperiode, waar de geselecteerde 

betaalregel onderdeel van uitmaakt, past binnen de indicatie/toewijzing voor de zorgperiode van 

de cliënt.  

 

Het streven en uitgangspunt is dat vanaf het jaar 2018 alle facturen via het berichtenverkeer ontvangen 

en verwerkt worden. Om de aanvullende risico’s ten aanzien van de verwerking in de jaarrekening af te 
dekken worden tevens onderstaande werkzaamheden uitgevoerd: 

 

7.  Een afloopcontrole op de in het voorgaande boekjaar verantwoorde lasten en transitoria. Het 

verklaren en beoordelen van geconstateerde afwijkingen en het bepalen van de effecten op het 

huidige boekjaar. 

8. Het periodiek vaststellen van aansluiting tussen subadministratie Civision en financiële 

administratie Key2Finance  

9. Het periodiek analyseren van de tussenrekeningen Civision en het bepalen van de hieruit 

voortvloeiende boekingen. 

10. Het inschatten van de lasten en transitoria met betrekking tot Zorg in natura. Hierbij worden in 

ieder geval betrokken de actuele stand van het berichtenverkeer (of indien van toepassing nog 

eindfacturen), eventueel in het jaar verstrekte voorschotten en de van aanbieders ontvangen 

productieverantwoordingen. Afwijkingen worden in kaart gebracht aan de hand van verschillen 

tussen de berekende soll- en istpositie van de lasten en transitoria.    

11. Indien nog sprake is van voorschotten aan aanbieders wordt vastgesteld dat de bijbehorende 

bedragen aansluiten op de subadministratie Civision. Aan de hand van bankafschriften wordt 

voor een deelwaarneming de juistheid van de uitbetaalde en verantwoorde voorschotten 

vastgesteld. 
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12. Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole worden de ontvangen productieverantwoordingen en 

bijbehorende controleverklaringen geanalyseerd. Vastgesteld wordt of gebruik kan worden 

gemaakt van de door accountants van de aanbieders uitgevoerde werkzaamheden. 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 de rechtmatigheid) op de jaarrekening wordt in kaart gebracht 

en indien van toepassing opgenomen in de foutenevaluatie. 

 

 

 

7.3  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   

 

De ten aanzien van dit onderdeel gesignaleerde risico’s worden afgedekt door de werkzaamheden 
uitgevoerd door interne controle binnen de afdeling en het auditteam op het subsidieproces. In het 

controleplan/werkproces 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- en duurartikelen uit de Algemene subsidie-verordening (Asv) en 

eventuele specifieke uitvoeringsbesluiten worden in dit werkprogramma getoetst. Daarnaast zijn in dit 

werkprogramma getrouwheid gerelateerde werkzaamheden opgenomen waaronder de toets op juistheid 

van boekingen en betalingen en de aansluiting op het subsidieregister etc. 

 

Omdat er als gevolg van de invoering van het sociaal domein (basisinfrastructuur) en de mogelijke 

kanteling van de dagbesteding vanaf 2019 (van Wmo maatwerkvoorziening naar algemene voorziening) 

sprake is van meer subsidieverstrekkingen dient er wel verscherpte aandacht te zijn voor de controle op 

het subsidieproces.  

 

Het belangrijkste aandachtspunt voor de (rechtmatigheids)toets betreft de vraag of vastgesteld kan 

worden of de gesubsidieerde instelling de met de gemeente afgesproken prestaties heeft gerealiseerd 

c.q. de afgesproken activiteiten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Het verdient voorkeur al in de 

beschikking tot subsidieverlening vast te leggen op welke wijze. De controleverklaring van de accountant 

kan hierbij gebruikt worden, maar is niet perse noodzakelijk en ook afhankelijk van de door de gemeente 

te stellen voorwaarden. Indien noodzakelijk zal het auditteam adviseren over de subsidieverlening en de 

daarbij opgenomen afspraken/te behalen prestaties, de monitoring hierop gedurende de subsidieperiode 

en de benodigde werkzaamheden achteraf inzake de subsidievaststelling.  

 

Controlepunten:  

 

1. Vaststellen rechtmatigheid subsidieverlening:      

2. Vaststellen rechtmatigheid subsidievaststelling:     

3. Vaststellen dat prestaties zijn geleverd/activiteiten hebben plaatsgevonden   
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7.4  Levering van ondersteuning/hulp (ZIN en PGB) 

 

Risico op onjuiste en onrechtmatige lasten omdat gedeclareerde ondersteuning/hulp niet, of niet volledig, 

geleverd is. 

 

Zoals in hoofdstuk 6 is opgenomen wordt er op dit moment nog gebruik gemaakt van de controle-

verklaringen van accountants bij productieverantwoordingen van zorgaanbieders om de risico’s omtrent 
prestatielevering af te dekken. Ten behoeve van het boekjaar 2018 zullen alle regiogemeenten deze 

verklaringen en verantwoordingen waarschijnlijk nog steeds ontvangen. En hier ten behoeve van de 

controle ook nog gebruik van maken. De controlewerkzaamheden hieromtrent zijn beschreven in 

paragraaf 7.2.  

 

Het streven is om toe te werken naar een situatie waarin deze afzonderlijke productieverantwoordingen 

met verklaringen niet meer noodzakelijk zijn, en de gemeente(n) hier in ieder geval niet meer volledig 

afhankelijk van is (zijn). In onderstaande paragrafen zijn de werkzaamheden opgenomen die als 

onderdeel van dit auditplan uitgevoerd zullen worden om zelfstandig voldoende zekerheid te verkrijgen 

omtrent de prestatielevering van ondersteuning/hulp. Productieverantwoordingen en verklaringen worden 

dan niet meer noodzakelijk geacht. 

 

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 overgenomen. Alleen de van toepassing 

zijnde en bruikbaar geachte controlemiddelen.  

 

7.4.1.  Prestatielevering: Toetsing via het herindicatieproces Wmo en de exitgesprekken en 

herindicatieproces bij jeugd  

 

Wmo 

Vanaf het jaar 2018 wordt er aan alle cliënten die in het kader van de Wmo geherindiceerd moeten 

worden een viertal aanvullende vragen gesteld over de gerealiseerde (kwaliteit van de) levering van de 

ondersteuning. Het betreffen onderstaande vragen: 

 

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

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

3. Had de geleverde zorg het vereiste kwaliteitsniveau?                                                    Ja/Nee 

4. Welk cijfer zou u uw zorgverlener willen geven op een schaal van 1 tot en met 10? 

 

De loketmedewerkers registreren de antwoorden van de cliënt in een vragenlijst in MensCentraal als 

onderdeel van het normale onderzoek dat zij uitvoeren ten behoeve van de herindicatie. De mogelijkheid 

bestaat om een aanvullende toelichting te geven op het betreffende antwoord. 

 

De afdeling zal periodiek bij de coördinator van het Wmo-loket een geanonimiseerde rapportage 

opvragen van de uitkomsten van deze vragen en hier analyses op uitvoeren. Indien hieruit geen 

bijzonderheden naar voren komen zegt dit iets over de geleverde ondersteuning aan de betreffende 

cliënten. De uitgevoerde analyses en eventuele signalen waarop actie vereist is worden vastgelegd, 

waarbij de opvolging eveneens vastgelegd wordt. Indien van toepassing worden de uitkomsten 

meegenomen bij de risicoanalyse ten behoeve van de uitvoering van de materiele controles bij 

zorgaanbieders. 
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Naast een analyse op de uitkomsten via rapportages zal bij de gegevensgerichte detailcontrole 

vastgesteld moeten worden dat bij de herindicaties en exitgesprekken de vragenlijsten aanwezig en 

ingevuld zijn.  

 

Jeugd 

Ook bij jeugd dienen (door/binnen/vanuit het CJG) een aantal specifieke vragen gesteld te worden 

omtrent de gerealiseerde (kwaliteit van) levering van jeugdhulp, te weten: 

1. Is de hulpverlener de gemaakte afspraken over de inzet nagekomen?                Ja/Nee 

2. Is de door de hulpverlener gedeclareerde zorg daadwerkelijk geleverd?             Ja/Nee 

3. Had de geleverde zorg het vereiste kwaliteitsniveau?                                           Ja/Nee 

4. Welk cijfer zou u uw zorgverlener willen geven op een schaal van 1 tot en met 10? 

 

Waarbij op elke vraag een toelichting mogelijk is. De vragen worden gesteld in de zogenaamde 

exitgesprekken, welke de CJG-coach voert met cliënten na afronding van het zorgtraject, en bij 

herindicaties.   

Omdat het CJG slechts bij een (nog) beperkt deel van de cliënten betrokken is, kunnen op basis hiervan 

geen conclusies getrokken worden over de gehele massa aan jeugdlasten. Conform hiervoor beschreven 

bij de Wmo zal de afdeling de resultaten analyseren op basis van door de coördinator van het CJG 

toegezonden informatie. Daarnaast wordt bij de voor controle geselecteerde cliënten vastgesteld dat de 

vragenlijst daadwerkelijk aanwezig en ingevuld is. 

 

7.4.2.  Prestatielevering: Signalen uit accountgesprekken met aanbieders 

Het periodiek accountgesprek door de contractmanager(s) van de gemeente(n) met de aanbieders is in 

meerdere opzichten van belang voor de controles op de prestatielevering van Wmo-ondersteuning en 

jeugdhulp. In onze regio bestaat de afspraak dat cliënten met klachten zich 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 ervan. 

Vast onderdeel van het accountgesprek  met de aanbieder betreft dus het onderwerp klachten. Indien 

contractmanagement op basis van de gesprekken 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 subsidiering 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 bij alle aanbieders het accountgesprek het middel om onderwerpen met aanbieders ter 

sprake te brengen. Ook uit onderwerpen als: output van door contractmanagers uitgevoerde analyses, 

financiële situatie, naleving contract, actuele ontwikkelingen, uitkomsten interne accountantscontrole bij 

bij aanbieders etc. kunnen signalen naar voren komen die om extra aandacht vragen. Zowel in het kader 

van monitoring door contractmanagement als bijv. in het kader van de toets op prestatielevering. 

Als onderdeel van dit auditplan zullen door de afdeling onderstaande werkzaamheden uitgevoerd 

worden, waarop controle plaatsvindt door het auditteam: 
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1. Ter voorbereiding op de accountgesprekken voert contractmanagement periodiek analyses uit op 

de aanwezige informatie van en over aanbieders, onder andere verkregen uit de 

kwartaalrapportages en managementrapportages. Contractmanagement voert deze analyse 

zichtbaar uit en legt de bevindingen en conclusies vast in een memo.  

2. Periodieke beoordeling van – en analyse op – de vastgelegde gespreksverslagen met 

aanbieders. Waarbij op elk onderdeel van de agenda per aanbieder vastgelegd wordt of sprake is 

van bevindingen, signalen of uit te voeren acties. 

3. Evaluatie van de vastgestelde bevindingen, signalen en acties voorzien van een reactie en 

conclusie. Eventueel dienen de uitkomsten als input voor een risicoanalyse meegenomen te 

worden ten behoeve van de uitvoering van materiele controles bij aanbieders. 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 ondersteuning/jeugdhulp. 

 

7.4.3.  Prestatielevering: Signalen uit cliëntervaringsonderzoeken  

Client 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. Gemeenten zijn verplicht cliënt ervaringsonderzoeken uit te voeren.  

 

Schriftelijk onderzoek Wmo 

Om het schriftelijke onderzoek 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 standaard vragen (opgesteld door de VNG) aanvullende 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. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijk bureau dat 

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

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

 

De volgende interne controlewerkzaamheden worden door de afdeling uitgevoerd in het kader van dit 

auditplan. Het auditteam controleert de door de afdeling uitgevoerde werkzaamheden: 

 

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. Indien de uitkomsten bij bepaalde aanbieders hier aanleiding toe geven dienen 

zij betrokken te worden bij de risicoanalyse voor de uitvoering van de materiele controles.  

 

Schriftelijk onderzoek jeugd 

Voor jeugd wordt nog nagedacht over de vorm van het schriftelijk onderzoek. Op een in 2017 gehouden 

onderzoek was de respons erg laag. Mogelijk wordt hier gekozen voor een variant waarin aan 

cliënten/ouders wordt gevraagd of de door de gemeente van zorgaanbieders ontvangen declaraties voor 

geleverde jeugdhulp in overeenstemming zijn met de aan cliënten geleverde jeugdhulp. De in het kader 

van het auditplan uit te voeren controlewerkzaamheden zijn vergelijkbaar met die voor de Wmo. 
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7.4.4.  Prestatielevering: Overige informatie van en over aanbieders 

Vanuit diverse bronnen kan informatie verkregen worden waaruit signalen naar voren komen over de 

prestatielevering door zorgaanbieders. In voorgaande paragraaf zijn de door de gemeente uit te voeren 

cliënt ervaringsonderzoek toegelicht. Ook aanbieders zijn, op grond van de aanbestedingsvereisten, 

verplicht om peridoek een cliënt ervaringsonderzoek uit te voeren. Inzicht in de uitkomsten zou 

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 eveneens zinvolle informatie over de aanbieder en zijn procedures 

opleveren. Hetzelfde geldt voor het beoordelen van de websites van aanbieders (bijv. op gebied van 

klachten) en landelijke informatiewebsites inzake de monitoring op Wmo/jeugd. Ook zijn aanbieders 

wellicht bereid om informatie te delen, in regionaal verband, over de opzet van administratieve 

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

Regionaal wordt nagedacht over in een centraal register (gedigitaliseerd) aanvullende informatie 

vergaren en vastleggen over aanbieders. Zodat dit register in de toekomst ook onderdeel van de controle 

op prestatielevering kan zijn en eventuele signalen meegenomen kunnen worden in de risicoanalyse ten 

aanzien van mogelijk uit te voeren materiele controles.  

 

7.4.5  Prestatielevering: Uitvoering materiele controles 

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

bij zorgaanbieders. Aan de hand van bovengenoemde werkzaamheden dient een risicoanalyse te worden 

uitgevoerd 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.  

 

Voor de Wmo kan het zo zijn dat materiele controles niet noodzakelijk zijn. De gemeente kan zelf veel 

controleren en indien de uitkomsten van de werkzaamheden in deze paragraaf 7.4 hier geen aanleiding 

toe geven kunnen de materiele controles wellicht achterwege blijven.  

 

Voor jeugd ligt dit iets anders. Ook voor de rechtmatigheid is de gemeente grotendeels afhankelijk van de 

aanbieders. Daar is immers het dossier beschikbaar voorzien van de verwijzing van de huisarts, jeugd-

arts, rechter etc. Omdat een verwijzing noodzakelijk is voor de levering van zorg is dit naar de mening 

van Bloemendaal, en overige regiogemeenten, een aspect van financiële rechtmatigheid. Dit betekent dat 

er in ieder geval ten aanzien van dit aspect een representatieve steekproef uitgevoerd wordt op cliënten 

van aanbieders. Waarbij de omvang van de steekproef beperkt kan zijn en de uit te voeren detailwerk-

zaamheden afhankelijk zijn van de uitkomst van de eerder uitgevoerde werkzaamheden.  Uitbreiding naar 

prestatielevering is mogelijk. Het uitgangspunt is dat deze steekproef in regionaal verband wordt 

uitgevoerd. Bij de uitvoering van materiele controles voor jeugd wordt de ‘wijziging Regeling Jeugdwet  

(1002145-153925-J/16-08-2016) ter vaststelling van enige regels die de aanbieders van jeugdhulp bij het 

verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen’ als uitgangspunt genomen.  

Ook voor de Wmo kan een materiele controle echter wenselijk zijn. Om zicht te krijgen op de dossier-   

vorming bij aanbieders en de kwaliteit van de AO/IC. Wellicht is het ook mogelijk om met aanbieders 

samen te werken en bijvoorbeeld de uitkomsten van bij aanbieders uitgevoerde interne controles te 

verkrijgen. 
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Het al dan niet uitvoeren van materiele controles en de omvang hiervan is dus afhankelijk van meerdere 

aspecten. Op dit moment is onderdeel van het auditplan: 

 

1. Het uitvoeren van een (beperkte) materiele controle op basis van een representatieve steekproef 

bij jeugd-aanbieders op basis van een geldende verwijzing. 

2. Het uitvoeren van een materiele controle op basis van een representatieve steekproef op de 

zogenaamde vrij gevestigde jeugd-aanbieders. De materiele controle zal hierbij gericht zijn op 

zowel dossiervorming (rechtmatigheid) als prestatielevering. 

3. Het afhankelijk van eerdere uitkomsten en de risicoanalyses al dan niet uitvoeren van materiele 

controles bij aanbieders Jeugd en Wmo, gericht op dossiervorming en prestatielevering. 

 

7.5    Eigen bijdragen CAK 

Risico op onvolledige opbrengsten uit eigen bijdragen voor Wmo-cliënten 

In het kader van dit auditplan dienen de volgende werkzaamheden uitgevoerd te worden: 

1. Het steekproefsgewijs vaststellen of Wmo-clienten aangemeld zijn bij het CAK.  

2. 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 betreffende 

boekjaar.  

3. 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. 

 

7.6   Overige lasten/baten sociaal domein    

Risico op onjuiste en/of onrechtmatige overige lasten/baten 

De risico’s met betrekking tot de baten worden afgedekt door onderstaande werkzaamheden, uitgevoerd 
door de afdeling en gecontroleerd door IC/VIC Bloemendaal 

1. Het aan de hand van achterliggende bewijsdocumentatie (overeenkomsten, 

beschikkingen etc.) de volledigheid van de van de geboekte baten vaststellen. 

  Met betrekking tot de lasten is hetgeen beschreven is in paragraaf 7.3 van overeenkomstige toepassing.    

  Dit betekent: 

2. Vaststellen rechtmatigheid subsidieverlening:                   

3. Vaststellen rechtmatigheid subsidievaststelling:                

4. Vaststellen dat prestaties zijn geleverd/activiteiten hebben plaatsgevonden  
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8.   Uitvoering controle aanvullende risico’s PGB’s 

8.1 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 dit auditplan uit te voeren werkzaamheden 

opgenomen om de gesignaleerde risico’s, opgenomen onder ‘budgetcommunicatie’ in paragraaf 4.3, in 
voldoende mate af te dekken. 

De onderstaande werkzaamheden dienen op zichtbare en toetsbare wijze uitgevoerd, waarna controle 

door de interne controleur van de IASZ kan plaatsvinden: 

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

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

jeugd. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 

              -           Juist tarief toegepast in overeenstemming met het uitvoeringsbesluit (soort      

                          ondersteuning - hulp); 

              -           Juist onderscheid gemaakt tussen formele en informele zorg (afwijkende       

                          tarieven); 

              -           Juiste periode toegepast? (conform beschikking); 

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

doorgegeven. Dit blijkt uit registratie in Civision 

3. 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: 

4. Het (voor de steekproef) vaststellen of niet verwachte wijzigingen terecht zijn 

doorgevoerd en of hier een toereikende onderbouwing voor aanwezig is. 

5. 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 wat betreft de Wmo alleen onderscheid tussen huishoudelijke ondersteuning en 

begeleiding. Voor jeugd is sprake van een totaalbudget. Het is niet de bedoeling dat 

extra bestedingen op één onderdeel gecompenseerd worden door budget op een ander 

onderdeel (bijv. begeleiding groep en begeleiding individueel). Indien minder of geen 

gebruik wordt gemaakt van een (deel)budget dient het budget naar beneden aangepast 

te worden. Deze overschrijdingen (die op totaal cliënt- niveau binnen het budget 

(kunnen) blijven) dienen als onrechtmatig te worden aangemerkt. Eventueel nader 

onderzoek kan noodzakelijk zijn.  

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

op cliëntniveau tussen de in de gemeentelijke administratie opgenomen budgetten en de 

budgetten zoals bekend bij de SVB. Het uitzoeken van eventuele verschillen en 

zorgdragen voor aanpassingen. Dit betreft de budgetconfirmatie. 

7. Het periodiek integraal vaststellen of er sprake is van  budgetoverschrijdingen op 

cliëntniveau en totaalniveau. 

8. Het vastleggen en evalueren van de bevindingen. 
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Door het uitvoeren van bovenstaande werkzaamheden zijn de risico’s met betrekking tot de 
budgetcommunicatie op toereikende wijze afgedekt. Alle werkzaamheden worden binnen de IASZ 

uitgevoerd 

 

 8.2.  Zorgovereenkomsten PGB 

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

Om dit risico af te dekken dienen door de afdeling onderstaande werkzaamheden op zichtbare en 

toetsbare wijze uitgevoerd te worden.  

1. 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: 

-    Is er een door beide partijen getekende zorgovereenkomst aanwezig. 

-    Omvat de zorgovereenkomst de ondersteuning/hulp in overeenstemming met de beschikking  

     (extra zorg is mogelijk) 

-    Dekt de zorgovereenkomst de periode af waarin de ondersteuning/hulp geleverd is. 

-    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. 

2. 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 

eerder geselecteerde cliënten.  

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

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.  

 

8.3.  PGB declaratie 

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

ondersteuning/hulp door aanbieders bij de SVB. 

Zoals onder punt 3 van paragraaf 4.3 is beschreven, zijn gemeenten afhankelijk van de SVB ten aanzien 

van het aspect prestatielevering/onderbouwing van de uitgaven. Met de in hoofdstuk 7 van dit auditplan 

opgenomen werkzaamheden wordt dit risico in voldoende mate afgedekt. Dit betekent dat de SVB niet 

meer nodig is indien de hierna beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Toch blijft er afhankelijkheid van de SVB bestaan welke deels vergelijkbaar is met het CAK (in het kader 

van de inning van eigen bijdragen). Via de portal kan inzicht worden verkregen 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 
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gesignaleerde risico’s af te dekken dient de afdeling in het kader van dit auditplan de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

1. 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. 

2. Het aan het einde van het jaar, 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. 

3. 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. 

De IASZ voert een controle uit op bovenstaande werkzaamheden en zal aanvullend: 

4. De controleverklaring en bijbehorende rapportage van de auditdienst van de SVB beoordelen en 

vaststellen of sprake is van bevindingen welke door vertaald moeten worden naar de 

foutenevaluaties van de jaarrekeningcontrole van de gemeente/ Fouten en/of onrechtmatigheden 

bij de SVB hoeven niet perse fouten en/of onrechtmatigheden bij de gemeente te zijn. 

5. Vaststellen dat de waarderingssystematiek gehanteerd voor het bepalen van de PGB-last op 

toereikende wijze toegelicht staat onder de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening.  

 

8.4. Mogelijke fraude met PGB  

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

aanzien van PGB-cliënten en/of aanbieders 

Zoals onder punt 4 van paragraaf 4.3 is 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 dit 

auditplan opgenomen werkzaamheden ten aanzien van prestatielevering. Zoals de aanvullende vragen in 

het herindicatieproces Wmo en de exitgesprekken door het CJG bij jeugd en het extra mondelinge cliënt 

ervaringsonderzoek op PGB-cliënten. 

Daarnaast dient de afdeling onderstaande werkzaamheden aanvullend uit te voeren om het frauderisico 

zo goed mogelijk af te dekken: 

1. 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. 

2. Het periodiek (kwartaal, JR) zichtbaar beoordelen van signalen die op andere wijze (bijv. via het 

CJG, Wmo-loket) binnenkomen. 

3. Het vaststellen van een procedure over hoe om te gaan met fraudesignalen bij PGB’s. 

Het bovenstaande moet zichtbaar en toetsbaar zijn voor het auditteam. 

 

 

 



31 

 

9.   Rapportage en uitvoering 

De bevindingen uit de beschreven controlewerkzaamheden worden gedocumenteerd en (zo nodig) 

vastgelegd in werkprogramma’s. Naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden en geconstateerde 
bevindingen wordt een auditrapportage opgesteld. Het uitgangspunt is om halfjaarlijks te rapporteren.  

In onderstaand schema is aangegeven welke afdeling/organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van de aangegeven onderdelen van het plan. 

 

Onderdeel Omschrijving Verantwoordelijk 

voor uitvoering 

7.1 Toegang tot ondersteuning/zorg 

       a. Onderdelen 1 t/m 7 

       b. Onderdelen 8 t/m 10  

 

 

a.  Afdeling  

b.  IASZ 

 

7.2 Facturatie door aanbieders ZIN via berichtenverkeer bij contracten 

a. Onderdelen 1 t/m 12 

 

 

a.  IASZ 

7.3 

 

Declaratie door aanbieders via verantwoording ontvangen subsidies 

a. Onderdelen 1 t/m 3 

 

 

a.  Afdeling 

7.4 

 

Levering van ondersteuning/hulp (ZIN en PGB) 

a. Onderdeel 7.4.1 

b. Onderdeel 7.4.2. 

c. Onderdeel 7.4.3. 

d. Onderdeel 7.4.4. 

e. Onderdeel 7.4.5. 

 

 

a. Afdeling 

b. Afdeling 

c. Afdeling 

d. Afdeling 

e. Regio 

 

7.5 

 

Eigen bijdragen CAK 

a. Onderdelen 1 t/m 3 

 

a. IASZ 

 

7.6 

 

Overige lasten/baten sociaal domein 

a. Onderdelen 1 t/m 4 

 

a. Afdeling 

8 

 

Uitvoering controle aanvullende risico’s PGB 

a. Onderdeel 8.1 

b. Onderdeel 8.2 

c. Onderdeel 8.3 

d. Onderdeel 8.4 

 

a. IASZ 

b. IASZ 

c. IASZ 

d. Allen 

 

Met afdeling wordt bedoeld de Afdeling Beleid van de gemeente Bloemendaal 

Met IASZ wordt bedoeld de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken te Heemstede. De bevindingen 

van de IASZ zijn onderdeel van de accountantscontrole van de IASZ/Hemstede (dus niet van 

Bloemendaal).  

Het Auditteam wordt gevormd door de gemeentelijk controller en de ambtenaar verantwoordelijk voor 

IC/VIC 
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