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1. Inleiding 
Om het proces van verantwoording en controle rondom de taken Sociaal Domein 2018 goed te laten 

verlopen is dit plan van aanpak opgesteld. In 2018 zijn door gemeente Woudenberg front-office 

taken sociaal domein ondergebracht bij de coöperatie De Kleine Schans, de back-office taken zijn 

ondergebracht bij gemeente Amersfoort (Jeugd en WMO) en gemeente Barneveld (participatiewet).  

In dit kader is het volgende van belang: 

- Structurele borging van taken en verantwoordelijkheden over alle ketenpartners 

- Onderzoeken mogelijkheden om meer zekerheid te verkrijgen bij PGB’s / ZIN 

- Aantonen rechtmatigheid en juistheid bestedingen richting de externe accountant 

Primaire doelstelling van de controle is borging van de rechtmatigheid en getrouwheid van de 

uitgaven en inkomsten sociaal domein. Daarnaast zal worden gekeken naar de doelmatigheid van 

processen. 

 

2. Doelstelling 
Vanuit de onderstaande vragen is de doelstelling van dit plan van aanpak geformuleerd. De 

belangrijkste vragen rondom de verantwoording Sociaal Domein 2018 zijn: 

 Welke zekerheid (getrouw beeld en rechtmatigheid) willen we minimaal verkrijgen bij de 

verschillende substromen binnen de programma’s van het Sociaal Domein? 

 Welke uit te voeren werkzaamheden zijn nodig om het boekjaar 2018 tijdig en op een juiste 

en volledige wijze af te sluiten? 

 Hoe verkrijgen we de gewenste zekerheid bij externe partijen zoals Amersfoort, 

zorgaanbieders, SVB, CAK, Barneveld etc.? 

 Hoe willen we gebruik maken van de controles door andere partijen (bijv. Amersfoort)? 

 Hoe borgen we dat verwachtingen vooraf en voor alle betrokkenen helder zijn? 

 

Vanuit deze vraagstelling luidt de doelstelling: 

 

De controle en verantwoording over de bestedingen van het Sociaal Domein  

in de jaarrekening 2018 voldoet aan de daaraan gestelde eisen rondom 

getrouwheid en rechtmatigheid. 

 

De randvoorwaarden voor realisatie van deze doelstelling zijn: 

 Vooraf heldere verwachtingen en goede onderlinge afstemming 

De concrete toewijzing van taken en verantwoordelijkheden aan de betrokken medewerkers 

schept vooraf duidelijkheid. Voor continue afstemming wordt een (beperkt) projectteam 

gevormd. 
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 Gestructureerd traject van jaarafsluiting 

Een helder stappenplan, een duidelijke realistische planning en een projectgerichte aanpak 

wordt opgesteld voor een beheersbaar traject. 

 Minstens voldoen aan de actueel gestelde eisen 

Vooraf bepalen en beschrijven we de actuele criteria die gelden voor de rechtmatigheid. Dit 

is tevens de basis voor de uit te voeren risicoanalyse. De uit te voeren werkzaamheden 

moeten borgen dat minstens aan de gestelde eisen wordt voldaan. 

 

3. Risicoanalyse en beheersmaatregelen 
De bepaling van de scoping en risicoanalyse liggen vast in de risicomatrix (bijlage II). 

4. Stappen controle en verantwoording 
Binnen het Sociaal Domein zijn verschillende taken en geldstromen te onderkennen. Voor elk van 

deze taken is een andere aanpak nodig om de rechtmatigheid vast te stellen. Daar waar de gemeente 

afhankelijk is van derden (verantwoordingen door SVB en andere gemeenten) stellen we op 

voorhand vast op welke wijze zekerheid bij de rechtmatige besteding van middelen kan worden 

verkregen, als blijkt dat de verantwoordingen van derden hierin onvoldoende zijn.  

Daarnaast ligt in het kader van de transformatie de nadruk in het gemeentelijk beleid niet meer op 

de levering van individuele prestaties, maar op het gecombineerde effect van de interventies. Het 

gebruik maken van vooraf bepaalde outcome-indicatoren kan de financiële verantwoording 

ontlasten. Hetzelfde geldt voor andere verantwoordingsvormen zoals visitaties en onderzoek naar 

ervaringen van cliënten.  

De handreiking “Stappenplan gemeentelijke controle-aanpak” van de VNG (september 2017) is 

betrokken bij de bepaling van de uit te voeren werkzaamheden die in dit plan van aanpak zijn 

beschreven.  

We onderkennen op hoofdlijnen drie stappen: 

1. Opstellen overzicht uit te voeren activiteiten en planning 

2. In kaart brengen financiële stromen en bepalen aanpak per stroom 

3. Coördinatie en afstemming met in- en externe betrokkenen 

Onderstaand volgt de uitwerking van de te nemen stappen. 

4.1. Opstellen overzicht uit te voeren activiteiten en planning (stap 1) 
In onderstaande planning zijn de belangrijkste data opgenomen, deels vanuit de 

jaarrekeningplanning zoals opgesteld door advies en control. Nadere uitwerking in activiteiten is 

opgenomen in bijlage I. 

Onderdeel Actie Deadline 

Alle Kick-off aanpak controle en verantwoording Sociaal Domein 31 augustus 

WMO Afstemming met Amersfoort over controle en verantwoording 31 augustus 

Alle Sluiten verkoop- en inkoopboeken administratie 30 januari 

IC Eerste ronde interne controles gereed 30 september 

Alle Aanlevering transitorische posten aan Financiën 2 februari 

http://i-sociaaldomein.nl/publicaties/handreiking-stappenplan-gemeentelijke-controleaanpak-2016
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Alle Aanlevering analyses e.d. aan Financiën 23 februari 

WMO / Jeugd Ontvangst concept financiële productieverantwoordingen 
zorgaanbieders 

1 maart 

WMO Ontvangst verantwoording Amersfoort 1 mei 

IC Tweede ronde interne controles gereed 1 maart 

PGB Ontvangst SVB verantwoordingen 15 maart 

WMO Ontvangst financiële productieverantwoordingen zorgaanbieders 1 april 

Alle Directieteam 10 mei 

Alle College van B&W 30 mei 

Alle Gemeenteraad 5 juli 

 

4.2. In kaart brengen financiële stromen en bepalen aanpak per stroom (stap 2) 
 

Dit gemeentelijk controleplan voor het Sociaal Domein gaat verder dan de controle op recht, 

hoogte en duur, door het privaatrechtelijke karakter van de overeenkomst met de aanbieders: 

ook deze afspraken (bijvoorbeeld de prijs) worden getoetst, en uiteraard de levering. Er bestaan 

veel verschillende controlemiddelen, waarbij in de controleaanpak een keuze wordt gemaakt 

voor een aantal van deze middelen, zodanig dat het samenspel van de controlemiddelen 

voldoende zekerheid geeft voor de jaarrekeningcontrole. Dit is veelal een combinatie van 

harde(re) en zachte(re) controlemiddelen. 

 

Inventarisatie lokale eisen 

Op basis van de uit te voeren analyse van de controleverordening, de verordeningen WMO, JW, 

PW, het normenkader rechtmatigheid en de overeenkomsten en inkoopcontracten en 

subsidiebeschikkingen worden de criteria bepaald waarop (in eerste instantie) op 

rechtmatigheid wordt getoetst. Deze eisen zijn opgenomen in bijlage III, toetsingskader Sociaal 

Domein en maken onderdeel uit van het normenkader rechtmatigheid. 

 

Bij ontvangst van controleverklaringen van gemeente Amersfoort zal vastgesteld worden of 

hiermee voldoende zekerheid is gekregen ten aanzien van de eisen voor rechtmatigheid en 

privaatrechtelijke afspraken.  

 

Bij het bepalen van de controleaanpak per onderdeel maken wij voor Jeugd en WMO gebruik 

van de controleaanpak uit de ‘handreiking stappenplan gemeentelijke controleaanpak’: 
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Controle-aanpak: primair en secundair 

Voor een actueel zicht op rechtmatigheid van bestedingen wordt een bewakingsdocument 

opgesteld met daarin de gerealiseerde lasten van het Sociaal Domein. Hieronder volgt een korte 

opsomming van primair uit te voeren taken en controles. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan 

zullen alternatieve controlemiddelen worden toegevoegd om de benodigde zekerheid te 

verkrijgen, deze zijn beschreven in hoofdstuk 6. 

Onderdeel Primaire controle-aanpak Secundaire controle-aanpak 

Regionale en lokale 
inkoop (Jeugd)  

- Aansluiting bestedingen administratie 
gemeente op verantwoording 
Amersfoort 

- Steekproef op toeleiding middels 
dossiercontroles op cliëntniveau 

- Invoer toewijzing in administratie en 
berichtenverkeer 

- Invoer bestaande beschikkingen in 
berichtenverkeer 
 

- Sluitend toewijzingsproces 
- Toetsing in herindicatieproces 
- Signalen uit eigen bijdrage proces 
- Analyse cliëntervaringen 
- Analyse accountgesprekken 

zorgaanbieders 

Lokale inkoop  
(WMO) 

- Aansluiting bestedingen administratie 
gemeente op verantwoording 

- Sluitend toewijzingsproces 
- Toetsing in herindicatieproces 
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Amersfoort 
- Steekproef op toeleiding middels 

dossiercontroles op cliëntniveau 
- Steekproef op uitgaven WMO niet via 

Amersfoort 
- Invoer toewijzing in administratie en 

berichtenverkeer 

- Signalen uit eigen bijdrage proces 
- Analyse cliëntervaringen 
- Analyse accountgesprekken 

zorgaanbieders 

Subsidies (Jeugd, 
WMO) 

- Steekproef op vaststellingen 2017 
- Steekproef op beschikkingen 2018 

- Analyse accountgesprekken 
zorgaanbieders 

- Onderzoek tussentijdse 
informatievoorziening aanbieders 

PGB’s (Jeugd, 
WMO) 

- Aansluiting voorschotconfirmatie SVB 
- Aansluiting budgetconfirmatie SVB 
- Controle op eindverantwoording SVB 
- Detailcontrole PGB’s 

 

- Sluitend toewijzingsproces 
- Toetsing in herindicatieproces 
- Signalen uit eigen bijdrage proces 
- Toetsing uit gespreksverslagen 

wijkteam 
- Signalen uit cliëntervaringen  
- Klachtenprocedure 
- Effectmeting 
- Risico analyse uitgaven PGB 

Opbrengsten CAK 
(WMO) 

- Aansluiting op informatie CAK - Data-analyse CAK meldingen 
(start/stop zorg) 

Uitgaven 
Participatie 

- Aansluiting bestedingen administratie 
gemeente op uitkeringsadministratie 

- Procesgerichte controle besluiten 
- Steekproef op uitgaven 2018 

- Data-analyse 
uitkeringsadministratie (voortgang 
werkprocessen, tijdigheid 
heronderzoeken, volledigheid 
UWV registratie, indexering 
inkomsten enz.) 

Inkomsten 
Participatie en 
balansposities 

- Aansluiting inkomsten administratie 
gemeente op uitkeringsadministratie 

- Aansluiting balansstanden 
administratie gemeente op 
uitkeringsadministratie 

- Procesgerichte controle besluiten 
debiteurenproces 

- Analyse toereikendheid voorziening 
oninbare debiteuren 

- Data-analyse 
uitkeringsadministratie (voortgang 
werkprocessen, tijdigheid 
heronderzoeken) 

Uitgaven 
bijzondere bijstand 

- Aansluiting bestedingen administratie 
gemeente op uitkeringsadministratie 

- Procesgerichte controle besluiten 
- Steekproef op uitgaven 2018 

- Data-analyse 
uitkeringsadministratie (voortgang 
werkprocessen, tijdigheid 
heronderzoeken, volledigheid 
UWV registratie, indexering 
inkomsten enz.) 

 

 

4.3. Coördinatie en afstemming met in- en externe betrokkenen (stap 3) 
Het doel hiervan is de bewaking van gemeente procesafspraken tot en met de raadsbehandeling 

van de jaarrekening. Tijdens de projectperiode hanteren we een aantal sturingsmechanismen, 

waarbij zeer frequente communicatie met betrokkenen en concrete tussentijdse updates van 

groot belang zijn: 
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o Een maandelijks afstemmingsmoment met de leden van het projectteam, inclusief vastlegging 

van de gemaakte afspraken, acties, verantwoordelijk medewerkers en deadlines. 

o Een totaal bewakingsoverzicht met daarin de actuele financiële gegevens en een intern oordeel 

over de rechtmatigheid van bestedingen Sociaal Domein 

o Een kwartaal update met de stand van zaken in de vorm van een kort memo aan het 

Directieteam. 

 

Daarnaast wordt tijdig afstemming gezocht met de externe betrokkenen in het 

afsluitingsproces: Sociale Verzekeringsbank, Gemeente Amersfoort, Gemeente Barneveld. 

 

5. Controlemiddelen 
We onderkennen meerdere controlemiddelen. Voor de controlewerkzaamheden 2018 zal een balans 

worden gezocht tussen ‘harde’ en ‘zachte(re)’ controles. Met deze mix behalen we de benodigde 

zekerheid rondom getrouw- en rechtmatigheid.  

 

Harde controlemiddelen: 

 Procedure testing middels waarnemingen verspreid over het controlejaar. Hierbij gebruiken 

we de volgende aantallen: 

Frequentie Laag 
risico 

Normaal 
risico 

Hoog 
risico 

Meer dan dagelijks 13 25 40 

Dagelijks 8 15 24 

Wekelijks 4 5 8 

Per kwartaal 2 2 4 

Jaarlijks 1 1 1 

 

 Gegevensgerichte steekproeven of detailcontroles: vinden plaats met behulp van de SRA-

tabel op basis van risico inschatting en een gegevensgerichte controleaanpak. 

Betreft Normaal 
risico 

Hoog 
risico 

WMO 12  

Jeugd 20  

PGB Jeugd  4 

PGB WMO  2 

Uitgaven:   

Algemene bijstand 12  

IOAW 2  

IOAZ   

Loonkostensubsidie   

BBZ-BUIG 2  

BBZ 2  
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Bijzondere bijstand 2  

Inkomsten:   

Algemene bijstand 2  

BBZ-BUIG 1  

BBZ 1  

 

 

 Data-analyses: worden als onderdeel van de processen toegepast, bijvoorbeeld standaard 

queries rondom de uitkeringen en bijzondere bijstand. Waar nodig worden deze gebruikt 

voor de rechtmatigheidscontrole op de jaarrekening (bijvoorbeeld als uit de data afwijkingen 

blijken of bevindingen vanuit steekproeven nader onderzoek vergen). 

 

 Sluitend toewijzingsproces / berichtenverkeer: Voor 2018 onderzoeken we in hoeverre we 

kunnen steunen op het berichtenverkeer. Enerzijds de input aan de kant van de gemeente 

(juist, volledig en tijdig) en anderzijds de (uitval bij de facturatie. 

 

 Uitvoering materiële controle op WMO in eigen beheer. 

Dit omvat een steekproef op de WMO bestedingen waar gemeente Woudenberg zelf de 

factuurafhandeling voor verzorgt. Hierbij wordt getoetst of de uitgaven onderbouwd zijn met 

een rechtmatige beschikking en of de prestatielevering is vastgesteld. 

 

 Uitvoering materiële controle op PGB’s (WMO en Jeugd) 

Via een risicogerichte steekproef controleren we PGB dossiers, waarbij middels verschillende 

controlemiddelen levering van de ingekochte zorg wordt vastgesteld. 

 

Zachte(re) controlemiddelen: 

Met name rondom het vaststellen van de prestatielevering zijn alternatieve manieren 

denkbaar om vast te stellen dat de gefactureerde zorg (door de aanbieder) is geleverd aan de 

cliënt. Dit kan de gemeente vaststellen zowel bij de aanbieder als bij de cliënt. Zie 

onderstaand schema: 
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In hoeverre deze interventies zullen worden gebruikt voor de controle en verantwoording 

over 2018 is afhankelijk van de balans met de ‘harde’ controles, zoals 

productieverantwoordingen. 

 Toetsing in het herindicatie-proces: Per voorziening wordt de procedure opnieuw gevolgd. 

Dit wordt vastgelegd in Suite. Hierbij wordt met de cliënt gesproken over de huidige 

zorglevering en de tevredenheid daarbij. 

 

 Signalen uit het eigen bijdrage proces: Vanuit cliënten ontvangt de gemeente soms signalen 

over de inning van eigen bijdrage. We vergelijken of dit signalen zijn rondom de levering van 

zorg door de aanbieders.  

 

 Accountgesprekken: Deze vinden vooral signaal gestuurd plaats, rapportage wordt door de 

verschillende accounthouders gedaan. Vanuit de gesprekken met aanbieders verkrijgt de 

gemeente informatie over de kwaliteit en rechtmatigheid van de dienstverlening. 

 

 Toetsing uit gespreksverslagen wijkteam: Er vinden collegiale toetsingen plaats, welke 

worden vastgelegd in Suite Zorg / C3. 

 

 Signalen uit cliëntervaringen (en verwijzers) / Klachtenprocedure: N.a.v. klachten en signalen 

wordt gepaste actie ondernomen en wordt beoordeeld of de signalen indicaties  

 

 

6. Projectteam 
Het projectteam wat is opgesteld voor de coördinatie van werkzaamheden rondom de controle 

sociaal domein bestaat uit de volgende personen: 

 

 Neline van Rhijn: n.rhijn@dekleineschans.nl 

mailto:n.rhijn@dekleineschans.nl
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 Aart van de Bovenkamp: a.vandebovenkamp@woudenberg.nl  

 Roelie Lammers: r.lammers@woudenberg.nl  

 Saskia van Vliet: s.vanvliet@woudenberg.nl 

 Zaira van den Boogaard: z.vandenboogaard@woudenberg.nl  

 Jaap Schot: j.schot@verstegenaccountants.nl 

 

BIJLAGEN BIJ DIT PLAN VAN AANPAK 

Bijlage I – Actielijst / taakverdeling 

Bijlage II – Risicomatrix 

Bijlage III – Toetsingskader Sociaal Domein  
 

 

 

  

mailto:a.vandebovenkamp@woudenberg.nl
mailto:r.lammers@woudenberg.nl
mailto:s.vanvliet@woudenberg.nl
mailto:z.vandenboogaard@woudenberg.nl
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Bijlage I – Actielijst / taakverdeling 
 

Afspraak Actie door Tijdspad Status 

Opdrachtvoorstel aan 

gemeente 

Jaap Schot Deze week  

Opstellen concept 

controleplan 2018 

Jaap Schot Uiterlijk 20 juli  

Aanmaken accounts  Roelie Lammers Bijstand en 

Neline van Rhijn WMO en 

Jeugd 

Medio augustus gereed  

Doorgeven namen teamleden 

t.b.v. de accounts 

Jaap Schot Jaap Schot 

Lennart Visser 

Erwin Damhuis 

Teun Koppenaal 

gereed 

Verstrekken lijstwerk t.b.v. de 

selecties 1e half jaar 

Neline van Rhijn WMO en 

Jeugd, bijstand via 

steekproefmodule suite 

Uiterlijk 19 juli  

Verstrekken 

procesbeschrijvingen aan 

Verstegen 

Neline van Rhijn Uiterlijk 19 juli  

Uitzetten selecties 1e half jaar Jaap Schot Uiterlijk 20 juli  
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Bijlage II – Risicomatrix 
 

In te vullen na analyse van de geldstromen per post  
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Bijlage III – Toetsingskader Sociaal Domein  
 

Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving 

     

 Algemeen Subsidie  Algemene 

subsidieverordening 

 Algemeen Inkoop  EU-aanbesteding 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Vreemdelingenwet Verordening re-

integratie 

Participatiewet 

Woudenberg 2015 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Wet Inburgering 

nieuwkomers 

Afstemmingsverordening 

Participatiewet, IOAW en 

IOAZ gemeente 

Woudenberg 2015 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Regeling opvang 

asielzoekers 

Verordening Verrekening 

bestuurlijke boete bij 

recidive 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Besluit 

Bijstandsverlening 

zelfstandigen 2004 

Verordening Individuele 

inkomenstoeslag 2015 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Wet gemeentelijke 

schuldhulpverlening 

Verordening 

Tegenprestatie 2015 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Wet werk en 

inkomen naar 

arbeidsvermogen 

Verordening werk en 

bijstand 2013 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Participatiewet Verordening 

Langdurigheidstoeslag 

2013 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen  Verordening toeslagen 

en verlagingen Wet werk 

en bijstand Woudenberg 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen  Verordening wet 

investeren in jongeren 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen  Verordening 

cliëntenparticipatie Wet 

werk en bijstand 

 01.03 - Werk en 

inkomen 
Werk en Inkomen Wet Sociale 

werkvoorziening 

Verordening 

cliëntenparticipatie Wet 
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sociale werkvoorziening 

 01.03 - Werk en 

inkomen 
Werk en Inkomen Vreemdelingenwet Verordening Wet 

Inburgering 

 01.03 - Werk en 

inkomen 

Werk en Inkomen Wet aanscherping 

handhaving en 

sanctiebeleid SWZ-

wetgeving 

 

 01.04   Sociaal 

team en onder-

steuningsschil 

Sociaal Team Wet 

Maatschappelijke 

ondersteuning 

Verordening 

maatschappelijke 

ondersteuning 

Woudenberg 2015 

 01.04   Sociaal 

team en onder-

steuningsschil 

Sociaal Team  Verordening individuele 

voorzieningen 

maatschappelijke 

ondersteuning gemeente 

Woudenberg 

 01.04   Sociaal 

team en onder-

steuningsschil 

Sociaal Team  Verordening Adviesraad 

WMO gemeente 

Woudenberg 

 01.04   Sociaal 

team en onder-

steuningsschil 

1
e
 lijns zorg Wet 

basisvoorziening 

kinderopvang 

Verordening jeugdhulp 

 01.04   Sociaal 

team en onder-

steuningsschil 

1
e
 lijns zorg Wet Kinderopvang Beleidsregels 

tegemoetkoming kosten 

kinderopvang op basis 

van een Sociaal 

Medische Indicatie (SMI) 

2013 

 01.05   

Specialistisch 

aanbod 

Uitvoering 2
e
 lijnszorg   

 01.05   

Specialistisch 

aanbod 

Specialistisch aanbod   

     

 


