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Inleiding 
Sinds 1 januari 2015 verzorgt de gemeente Amersfoort voor de nieuwe taken in het sociaal 
domein (Wmo 2015 en Jeugdwet) in regioverband de inkoop en de afwikkeling met de 
zorgaanbieders. Voor de gemeente Woudenberg voert zij tevens de (zorg)administratie uit.
Ten aanzien van de oud-Wmo taken biedt de gemeente Amersfoort eveneens administratieve 
ondersteuning.

De gemeente Amersfoort verantwoordt zich jaarlijks achteraf aan de regiogemeenten. Om de 
eisen met betrekking tot deze verantwoordingen helder te maken zijn het protocol sociaal 
domein 2021 regio Amersfoort (nieuwe taken) en het protocol Wmo 2021 regio Amersfoort 
(oude taken) opgesteld. Daarnaast is in dit kader een plan van aanpak rechtmatigheid sociaal 
domein regio Amersfoort opgesteld.

Centrale vraag 
Kunt u instemmen met het protocol sociaal domein 2021 regio Amersfoort (nieuwe taken),
protocol Wmo 2021 regio Amersfoort (oude taken) en plan van aanpak rechtmatigheid sociaal 
domein regio Amersfoort?

Kader 
Artikel 213 Gemeentewet.

Argumenten 
De gemeente Amersfoort verantwoordt zich jaarlijks achteraf aan de regiogemeenten. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een verantwoordingsmodel welke wordt voorzien van een 
controleverklaring van de accountant van de gemeente Amersfoort. Om de eisen ten aanzien 
van de verantwoording helder te maken zijn het protocol sociaal domein 2021 regio 
Amersfoort (nieuwe taken), protocol Wmo 2021 regio Amersfoort (oude taken) en het plan van 
aanpak rechtmatigheid sociaal domein regio Amersfoort opgesteld.

In de protocollen zijn de verplichtingen ten aanzien van de controles door de gemeente 
Amersfoort opgenomen alsmede de reikwijdte van de controles en de wijze waarop over de 
uitkomsten van deze controles gerapporteerd wordt. Daarnaast bevatten de protocollen 
aanwijzingen voor het onderzoek verricht door de accountant van de gemeente Amersfoort.

Het plan van aanpak rechtmatigheid heeft de volgende doelstellingen:
o Vastlegging van de benodigde werkzaamheden om de rechtmatigheid/getrouwheid van 

Jeugd en Wmo te onderbouwen;
Regionaal afbakenen van de taken en verantwoordelijkheden (individuele gemeenten, BBS,
SDO of Amersfoort);
Toelichting richting externe accountants over werkzaamheden ter onderbouwing van de 
rechtmatigheid/getrouwheid van Jeugd en Wmo.

Voor 2021 wordt voor de reguliere zorg WMO en Jeugdwet een andere/nieuwe controleaanpak 
gehanteerd. De accountant van de gemeente Amersfoort heeft op basis van de bevindingen in 
de afgelopen jaren verklaard over 2021 te steunen op de prognose van de zorgkosten, zoals 
deze ook de afgelopen jaren is opgesteld. Dit wordt aangevuld met eigen controle informatie 
over de getrouwe en rechtmatige verantwoording zorgkosten 2021. Het gaat dan om 
dossiercontroles op cliëntniveau, analyses en opbouw verwachtingen aangaande nog te betalen 
zorgkosten en acties vanuit het stappenplan i-Sociaal Domein het vaststellen van 
prestatielevering. De controleaanpak 2021 is afgestemd met de accountant. De gemeente 
Amersfoort zal voor de gehele regio de productieverantwoordingen en controleverklaringen bij 
de verantwoording zorgkosten 2021 nog wel voor intern gebruik beoordelen.

Financiële consequenties 
Geen.
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Aanpak/u¿voe¿ng 
Na akkoord van het college worden de documenten ter kennisgeving naar de raad verzonden.
Daarnaast worden de gemeenten in de regio Amersfoort over de instemming geïnformeerd.

Conclusie 
In te stemmen met het protocol sociaal domein 2021 regio Amersfoort (nieuwe taken),
protocol Wmo 2021 regio Amersfoort (oude taken) en plan van aanpak rechtmatigheid sociaal 
domein regio Amersfoort.

Communicatie 
Niet van toepassing.

Bijlagen 
e Protocol sociaal domein 2021 regio Amersfoort (nieuwe taken);

Protocol Wmo 2021 regio Amersfoort (oude taken);
o Plan van aanpak rechtmatigheid sociaal domein regio Amersfoort.
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