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ChristenUnie-SGP 1 7 1C WMO Hanneke 

Schottert

Het nadeel op de WMO is fors voor 2019. 

In de Kadernota wordt er geen rekening 

mee gehouden dat dit tekort structureel is, 

want daar is het niet opgenomen. Waar is 

de verwachting op gebaseerd dat dit tekort 

éénmalig is, terwijl de overschrijding toch 

voornamelijk te verklaren is door de 

invoering van het abonnementstarief in de 

WMO?

De invoering van het abonnementstarief op de Wmo, heeft over 2019 bezien met name geleid tot een sterke 

toename van aanvragen, en daarmee een stijging van de kosten, op het gebied van huishoudelijke 

ondersteuning. Tevens zijn de uitgaven op het gebied van begeleiding gestegen, al is bij deze post de 

directe link met de invoering van het abonnementstarief moeilijker te leggen. 

De vraag waarom in de kadernota geen structureel extra budget is aangevraagd voor de Wmo-

maatwerkvoorzieningen, kent meerdere aspecten. Allereerst, kent de invoering van het abonnementstarief 

geen precedent. Dit bemoeilijkt de inschatting van een doorzetting van de stijgende trend op huishoudelijke 

ondersteuning. De verwachting was dat in 2020 de stijging minder hoog zou uitvallen dan in 2019, 

aangezien uit landelijk onderzoek dat in 2019 de stijging m.n. het gevolg bleek door een toename in 

aanvragen door midden en hoge inkomens, waarbij het gedeeltelijk ging om een overstap (voor de Wmo-

aanvraag had de inwoner al een ondersteuningsbehoefte en ontving de inwoner dit bijvoorbeeld door een 

zelfgefinancierde huishoudelijke hulp). Daarnaast is gepoogd om door het aanscherpen van de Beleidsregels 

maatschappelijke ondersteuning, binnen de beperkte sturingsmogelijkheden die de gemeente heeft, de 

toestroom van HO-aanvragen te beperken. 

Met betrekking tot begeleiding zijn wij daarnaast met Incluzio Leiderdorp met een beweging bezig om 40 

procent van de inwoners die begeleiding uit een maatwerkvoorziening ontvangen om te zetten naar een 

algemene voorziening. Eind 2019 had Incluzio dit voor 20 procent bereikt, wat o.a. te maken had met 

herindicatiemomenten waarop gewacht moet worden om iemand om te kunnen zetten, op dit moment zit 

Incluzio op een overheveling van zo’n 30 procent. 

Nu, halverwege 2020, lijkt de beweging t.a.v. begeleiding positief en hebben we slechts zo’n 41 procent van 

het totaalbudget geboekt. T.a.v. huishoudelijke ondersteuning is op dit moment de zo’n 57 procent van het 

budget uitgegeven.  De dreigende overschrijding bij huishoudelijke ondersteuning, zou vrijwel volledig 

gecompenseerd kunnen worden door het verwachte overschot bij begeleiding. 

ChristenUnie-SGP 2 114 Interbestuurlijk 

Toezicht

VTH 

Beleidsplan

Richard de 

Graaf

In deze tabel staat een indicator op rood. 

De toelichting is: Het VTH Beleidsplan 

2016-2020 is vastgesteld door de 

gemeenteraad in oktober 2016. In 2019 is 

er een uitvoeringsplan 2019 gemaakt maar 

niet vastgesteld door de raad.

Vraag: Ligt dit aan de raad, of is dit niet 

door het college aangeboden ter 

vaststelling? Gebeurt dit alsnog?

Gezien talloos uitstellen van inwerking treding van de Omgevingswet is het lastig gebleken om het VTH 

uitvoeringsprogramma af te stemmen op de toe te passen regelgeving, van Wabo naar Omgevingswet. Het 

uitvoeringsprogramma heeft daardoor nooit een defintive status kunnen krijgen maar is slechts in 

conceptfase gebleven. Derhalve is het uitvoeringsprogramma niet aan het college aangeboden. Onlangs is 

wederom de inwerking treding van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld. Voor ligt nu om het 

beleidsplan 2016-2020 in zijn hoedanigheid met een jaar te verlengen en te richten op een Omgevingswet-

proof VTH beleidsplan 2022-2026 met daaraan gekoppeld een Omgevingswet-proof VHT uitvoeringsplan.      

VVD 1 202 In control 

statement

grondexpl. etc, 

3e bullit

Saskia Somai Hier wordt een advies gegeven. Is dit 

advies in het jaarrekeningtraject 

opgevolgd, of wordt dit advies 

overgenomen en ingebed in het 

jaarrrekeningproces 2020?

Dit advies is uit de jaarrekeningcontrole voortgekomen en wordt inderdaad meegenomen door de 

gemeemte in het controleproces 2020.

VVD 2 202 In control 

statement

prestatieleveri

ng door 

zorgaanbieders

Saskia Somai Controleverklaring TWO is pas 17 juni jl 

ontvangen. Is er geen werkwijze te 

verzinnen waardoor Leiderdorp geen 

hinder of vetraging ondervindt van 

dergelijke late aanleveringen? En zo nee, 

waarom niet?

De vertraagde controleverklaring voor 2019 is veroorzaakt, doordat de focus en de prioriteit bij 

jeugdzorgaanbieders op de continuiteit van de zorglevering lagen en minder op de accountantscontrole. 

Hierdoor hebben een aantal zorgaanbieders vertraagd hun controleverklaring aangeleverd bij de TWO. De 

op dat moment nog ontbrekende informatie bij TWO was te groot om de controle bij de TWO te kunnen 

starten. We zijn samen met andere gemeenten, TWO en de accountant van de TWO aan het onderzoeken of 

het anders kan. We blijven afhankelijk van TWO, omdat we een gemeenschappelijke regeling zijn 

aangegaan met anderen gemeenten in de vorm van TWO en alle benodigde informatie bij TWO wordt 

verzameld en gecontroleerd.
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VVD 3 140 Balans verplichtingen Saskia Somai Op grond waarvan moet er ruim k€100 aan 

leges worden terugbetaald?

In het eerste halfjaar werd door een inhuur kracht (tot september 2019 ingehuurd) op een onjuiste wijze de 

bouwsom berekend. We hebben na de verbijzonderde interne controle eind september een 

beheersmaatregel ingevoerd dat alle berekeningen collegiaal worden getoetst om fouten in leges te 

voorkomen. De te veel opgelegde leges hebben betrekking op het eerste half jaar en om dit te corrigeren 

worden de te veel betaalde leges terugbetaald. 

VVD 4 141 Balans gewaarborgde 

geldleningen

Waarom neemt de schuld bij Rijnhart 

Wonen toe in plaats van af? Zijn er 

investeringen gedaan of is er extra geld 

(uit)geleend?

In 2019 zijn 4 nieuwe geldleningen aangetrokken voor een bedrag van 28 miljoen. Die leningen zijn voor 

meer dan de helft nodig voor de herfinanciering van bestaande activa. 


