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Onderwerp 
Rechtmatigheid 2015: beoordeling voorliggende algemene voorzieningen 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Per 1 januari 2015 waren de decentralisaties van jeugdwet, (nieuwe) taken WMO (o.a. begeleiding, 
dagbesteding en beschermd wonen) en participatiewet een feit. Verantwoordelijkheden, taken en 
bevoegdheden zijn overgedragen aan gemeenten. In verband daarmee hebben wij u op 17 januari 2016 
in een raadsmededeling geïnformeerd over knelpunten die zich voor zouden kunnen doen bij de 
verantwoording van de nieuwe taken. Zoals uitvoerig in de raadsmededeling is aangegeven is het jaar 
2015 landelijk voor alle betrokken partijen (zorgaanbieders, SVB en gemeenten) een moeilijk jaar. Niet 
alleen voor de uitvoering van de taken zelf, maar ook voor de rechtmatigheid. 

2. Achtergrond 
De interne controle over 2015 voor het proces WMO is uitgevoerd door een externe partij. Uit de 
resultaten van de interne controle over 2015 blijkt dat niet in alle beoordeelde dossiers vastgesteld kan 
worden dat de mogelijkheden van voorliggende algemene voorzieningen (juist) zijn beoordeeld. Om te 
voorkomen dat deze constatering nadelige gevolgen heeft voor de strekking van de controleverklaring 
over rechtmatigheid hebben wij uw raad een voorstel gedaan te accepteren dat niet vastgesteld kan 
worden of de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen WMO (juist) zijn beoordeeld en voor de 
rechtmatigheid 2015 hieraan geen gevolgen te verbinden. Dit voorstel is op 2 juni 2016 in aanwezigheid 
van onze accountant in het audit committee besproken. Het audit committee kon zich in dit voorstel 
vinden. Zie hiervoor het op het RIS geplaatste verslag van de vergadering van het audit committee. 
Om een aantal redenen, zoals de manier en het tijdstip waarop het voorstel ter besluitvorming is 
voorgelegd, mogelijke nadelige gevolgen voor de aanvrager van zorg en onvoldoende inzicht in de 
risico's, heeft uw raad het voorstel in de vergadering van 16 juni niet aangenomen. 

3. Overwegingen 
In de door de gemeenteraad op 30 oktober 2014 vastgestelde "Verordening voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 2015" is in artikel 5 bepaald op welke wijze het Onderzoek: Gesprek 
plaats vindt. 
Tekst verordening: "Het college onderzoekt tijdens het gesprek in samenspraak met degene door en/of 
namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens 
vertegenwoordiger, zo spoedig mogelijk, doch voor zover nodig: 
"De mogelijkheid om door middel van voorliggende voorzieningen of door samen met zorgverzekeraars 
en zorgaanbieders als bedoeld in de Zorgverzekeringswet en andere partijen op het gebied van publieke 
gezondheid, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen, te voorzien in de behoefte aan 
maatschappelijke ondersteuning". 

Ter inzage ligt: 



Bij de uitvoering van de interne controle voor de WMO is gebleken dat in 11 van de 25 onderzochte 
dossiers in het gespreksverslag niets over de beoordeling van voorliggende voorzieningen is opgenomen. 
Uit deze constatering mag niet afgeleid worden dat dit aspect niet, onvoldoende of onjuist beoordeeld is. 
Het betekent wel dat in het administratieve proces de vastlegging in het gespreksverslag in een aantal 
gevallen niet heeft plaats gevonden. In 2015 heeft in onze werkzaamheden de nadruk gelegen op het 
tijdig en juist verstrekken van de zorg en het tijdig uitbetalen van de PGB's. Hierdoor is er minder 
aandacht geweest voor het administratieve proces. Om te voorkomen dat hetzelfde probleem zich ook in 
2016 voordoet, is gestart met de aanpassing van het WMO proces. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt of cliënten door de hierboven geschetste administratieve 
tekortkoming benadeeld zijn. Uit de interne controle blijkt dat dit niet het geval is. Het recht op de 
voorziening en de hoogte en de duur van de voorziening blijken in alle gevallen juist vastgesteld te zijn. 

Verder blijkt uit het jaarverslag van de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften dat de 
commissie in 2015 voor 5 bezwaarschriften die betrekking hebben op de WMO geadviseerd heeft deze 
geheel of gedeeltelijk gegrond te verklaren. In geen enkel bezwaarschrift ging het om de beoordeling en 
vastlegging van voorliggende voorzieningen, maar was er sprake van andere bezwaargronden. In alle 
gevallen is de beslissing op het bezwaarschrift conform het advies van de commissie genomen, De 
commissie geeft ook nog aan dat medewerkers die bezwaarschriften WMO behandelen altijd contact 
opnemen met de bezwaarmakers om informeel te bemiddelen. Deze handelwijze leidt er toe dat 
bezwaarschriften door bezwaarmakers worden ingetrokken. 

Samenvattend komen wij tot de conclusie dat er geen cliënten zijn benadeeld door het niet opnemen van 
de beoordeling van voorliggende algemene voorzieningen in het gespreksverslag. 

4. Middelen 
N.v.t. 

5. Risico's 
Cliënten: ten aanzien van het recht op de voorziening en de hoogte en duur van de voorziening 
Geen 
Financieel 
Geen 
Controle verklaring rechtmatigheid 
Door het niet kunnen vaststellen of de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen (juist) zijn 
beoordeeld kan de accountant voor de rechtmatigheid geen goedkeurende verklaring afgeven, maar 
Zal de accountant een verklaring met beperking of zelfs een afkeurende verklaring moeten afgeven. 

6. Communicatie/Aanpak 
De "Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2015" is opgenomen in het 
controleprotocol 2015 en maakt daardoor deel uit van de controle op de rechtmatigheid. Omdat uw raad 
deze verordening zelf heeft vastgesteld, heeft u ook de mogelijkheid aan één of meer onderdelen voor de 
rechtmatigheid geen gevolgen te verbinden. 

7. Voorstel Z \ 
Accepteren dat niet vastgesteld kan worder/of de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen WMO 
(juist) zijn beoordeeld en voor de rechtmatigheid 201» hieraan geen gevolgen verbinden. 


