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Het college geeft aan dat zij geen voorstander is om als Leiderdorp extra controles op de 
prestatielevering bij zowel de zorg in natura als de persoongebonden budgetten in te regelen. 
Daarmee geeft zij dus geen opvolging aan het advies van de accountant. Dit roept bij onze fractie 
een tweetal vragen op: 
 

1. Hoe is het college dan van plan om te waarborgen dat de door de accountant 
geconstateerde onzekerheden in de toekomst binnen de goedkeuringstolerantie blijven 
vallen?  

 
2. Hoe doen andere gemeentes dit? Kan het college daar lering uit trekken? 

 
 

Beantwoording: 
Het college kan geen waarborg of garantie geven dat we in de toekomst binnen de 
goedkeuringstoleranties blijven vallen. Wij doen uiteraard wel onze uiterste best om dit te 
bewerkstelligen, ook binnen het sociaal domein. Binnen dit domein wordt zoals bekend, sterk 
regionaal opgetrokken en stemmen wij onze werkwijzen op elkaar af. Dit geldt ook voor de 
controles die we uitvoeren. Hierin worden landelijke ontwikkelingen meegenomen en wordt er 
ook gekeken hoe controles elders worden ingestoken. 
 
Voor Leiderdorp geven de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) het hoogste bedrag aan 
onzekerheid omdat daar de prestatielevering door de accountant volledig op onzeker wordt 
gesteld. In de praktijk geeft de gemeente, na beoordeling, een beschikking af voor een pgb. De 
pgb-houder dient vervolgens een zorgovereenkomst in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB). De zorgovereenkomst moet door de gemeente worden goedgekeurd, voordat de SVB kan 

overgaan tot het uitbetalen van de declaraties die door de pgb-houder worden ingediend bij de 



SVB. De SVB controleert de declaraties op de aanwezigheid van budget (de door de gemeente 
afgegeven pgb-beschikking) en de aanwezigheid van een door de gemeente goedgekeurde 
zorgovereenkomst. De laatste stap in dit proces moet zijn dat de gemeente vaststelt dat de bij 
de SVB gedeclareerde zorg ook daadwerkelijk door de pgb-houder is genoten. Dit kan door de 
pgb-houder te benaderen en hier naar te vragen. Dit moet dan wel volgens een vast protocol en 
schriftelijk worden vastgelegd. 
Zoals eerder aangegeven wordt deze laatste stap in het proces vooralsnog niet door Leiderdorp 

en de andere gemeenten in onze regio op deze wijze uitgevoerd. Eerdere experimenten, leverde 
voor de accountant achteraf toch onvoldoende betrouwbare controle-informatie op, gerelateerd 

aan de omvang van de deelwaarneming, selectie van de te benaderen pgb-houders, de wijze van 
benaderen, vastlegging en documentatie van de ontvangen reacties e.d. Overigens speelt hierin 

mee dat wij vanuit de reguliere contacten met onze pgb-houders geen signalen ontvangen dat er 
geen zorg geleverd wordt. 

 


