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 Invoering 3D’s met ingang van2015

 Gemeenten hebben decentraalde taken voor AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewetovergenomen

 Middelenvoordecentralisaties zijnaan het gemeentefonds toegevoegd (nieuwedecentralisatieuitkering)

 Gemeenten moeten middelen uiteraard getrouw en rechtmatig inzetten en verantwoorden

 Gemeentenkunnentakenzelf uitvoeren, subsidie verlenen, ondersteuning inkopen ofuitbesteden

 Uitvoering2015 is problematisch verlopen
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Vancentralisatienaardecentralisatie

Wijzigendeactorenvoorzorginstellingen
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Ministerie van VWS

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)

Zorgkantoren (AWBZ)
Zorgverzekeraars (GRZ, MS(R)Z)

Zorginstellingen

Vóór 01.01.2015:

Na 01.01.2015:

Ministerie van VWS

Nederlandse Zorgautoriteit (Nza)

Zorgkantoren (Wlz)

Zorgverzekeraars (GRZ, 

MS(R)Z, wijkverpleging)

Zorginstellingen

Gemeente X, Y, Z …….

Beheerder/uitvoerin

gsinstelling
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Actoren

WMO/Jeugdzorgvanuithetperspectiefvan degemeente
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• Klant  (woonplaatsbeginsel)

• Zorgaanbieder

• Uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling, stichting)

• Gemeente

• VNG

Bij WMO uitvoering door gemeente/gemeenschappelijke regeling zelf. Bij Jeugd is vaak sprake van eengemeenschappelijkeregeling of stichting die de wet voor de 

gemeente uitvoert.

De contracten met de zorgaanbieders worden gesloten door degemeenten enuitvoerings-organisaties.Aanbesteding van contracten vindt plaats op lokaal, regionaal of 

landelijkniveau.
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Welkeproblemen?

Webcast manager-up -decentralisaties

 Participatie:

 Lijken (vooralsnog) geen belangrijke issues in te zitten

 Komt mede omdat wetgeving en taken beperkt zijn gewijzigd

 Jeugd:

 Volledig nieuwe taak voor gemeenten

 Soms wel, soms geen facturen, specificaties, etc.

 Aard en vorm informatievoorziening problematisch, zoals floppydisk

 Contracten niet duidelijk, te gedetailleerd, etc.

 Vaak meerjarige trajecten: hoe dan tussentijds prestatie vaststellen?

 Hoe zicht en grip op volledigheid facturen / lasten?

 Wmo:

 Uitbreiding bestaande taken met zorg aan langdurig zieken of ouderen (voorheen AWBZ)

 UitvoeringPGB’svia SVB: problematisch!

 Verder idem als jeugd quaknelpunten
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Ontwikkelingen

Webcast manager-up -decentralisaties

Overleg betrokken partijen (VNG, BZK, NBA, gemeenten,cieBBV, kantoren)

Model oplegger VNG (‘reparatie’ contracten)

Brief COZIEK

BrievenVNG en/of NBA

Model controleprotocol en verantwoording zorginstellingen

 Dreiging niet goedkeurende oordelen bij jaarrekeningen 2015 van gemeenten: erg of accepteren en focus juist 

op goede start / basis 2016?
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Rechtmatigheidscontrole

WMO/Jeugdzorgvanuithetperspectiefvan degemeente

1

0

• Controleprotocol rechtmatigheid komt er niet

• Accountantscontrole ‘light’ voor 2015 gaat niet door, controle 2015 gelijk aan die in      komende jaren

• Wel paragraaf controle sociaal domein in Kadernota Rechtmatigheid 2015

Dus:

• rechtmatigheidscontrole sociaal domein niet anders dan andererechtmatigheidscontroles,de externe regelgeving en interne verordeningen zijnleidend

• bepalingen uit de contracten met de zorgverzekeraars vallen alleen binnen het normenkadervoor zoverdeze voortkomen uit de gemeentelijkeverordening

• prestatielevering en cutoff zijn ook getrouwheidsvraagstukken
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Rechtmatigheidscontrole

WMO/Jeugdzorgvanuithetperspectiefvan degemeente
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VNG: Modeloplegger rechtmatigheidsvereisten WMO 2015 en Jeugd (april 2015):

• Wat is financiële rechtmatigheid?

• Afspraken tussen gemeente en zorgaanbieders

• Overeenkomst voor zorgverlening

• Protocol (bestpracticesbeschikbaar) waarin o.a. is opgenomen deinformatie-voorzieningvan zorgaanbieders aan de gemeente

• Wetgeving, gemeentelijke verordeningen en contracten leidend

• Baken de financiële rechtmatigheid af (in overeenstemming met bestaande rechtmatigheidscontroles)
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Belangrijksterisico’svoordejaarrekening2015

WMO/Jeugdzorgvanuithetperspectiefvan degemeente
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• Er zijn geen prestaties geleverd voor de betaalde voorschotten / facturen

• Degemeente heeft geen zicht op de volledigheid van de lasten 2015

• Naleving afspraken door zorgaanbieders inhoudelijk

• Naleving afspraken door zorgaanbieders  termijnen verantwoording en controle

• Rechtmatigheid PGB (SVB)
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Risico’snaderbekeken: PGB

WMO/Jeugdzorgvanuithetperspectiefvan degemeente
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• Uitvoering PGB (WMO en jeugd) vanaf 1 januari 2015 door de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

• Aanleiding hiervoor zijn de vele fraudegevallen

• Grote achterstanden in de administratieve verwerking bij SVB

• Staatssecretaris: continuïteit zorg(aanbieder) en zorg aan de klant staan centraal

• Interne controle op rechtmatige uitvoering is secundair

• Rechtmatigheidsfout bij SVBomvangrijk(omvangPGB circa € 2 miljard)

• Staatssecretaris: onrechtmatigheden worden niet teruggevorderd

• Fouten bij SVB leiden tot foutenin de jaarrekening 2015 bijgemeenten

• Verantwoording niet voor 1 juni 2016
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Risico’snaderbekeken(overig)

WMO/Jeugdzorgvanuithetperspectiefvan degemeente

1

4

Gemeente zal moeite hebben de volgende vragen te beantwoorden:

• Heeft betrokkene recht op de zorg?

• Herindicaties2015: Wat als iemand geen recht heeft?

• Is de zorg geleverd? Tegen de juiste prijs?

• Toepassing woonplaatsbeginsel

• Doorgeleiding van inwoners naar zorg zonder betrokkenheid van de gemeente

• Volledigheid onderhanden trajecten

• Tijdigheid van verantwoording en controle
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