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Bij de accountantscontrole zijn de uitgaven 

voor de PGB's Jeugd en WMO onzeker 

verklaard. Uit de toelichting blijkt dat dit 

mede komt omdat in 2020 geen controle 

heeft plaatsgevonden op feitelijke levering, 

in tegenstelling tot 2019, waarin dit wel 

deels heeft plaatsgevonden. Een aantal 

vragen hierover: a) Wat is de reden dat 

het dit afgelopen jaar niet heeft 

plaatsgevonden? b) Zou een controle op 

feitelijke levering, naast het verminderen 

van de onzekerheid geen andere 

opbrengsten kunnen hebben, bijv. zicht op 

hoe PGB gebruikt wordt/ voorkomen van 

fraude?

Ad a):

Het normale proces is wat verstoord geweest door corona, hierdoor zijn minder fysieke huisbezoeken 

geweest waarin de besteding van PGB wordt besproken en vastgelegd.

Aanvullende werkzaamheden achteraf, in 2021, lagen vooral qua werkdruk lastig. De werkdruk bij zowel het 

JGT als Incluzio is hoog. Bij het JGT mede door het overgaan naar de nieuwe toegang Jeugd. Bij Incluzio 

ook vanwege inhaalwerkzaamheden na corona.

Ad b):

Bij de aanvullende controle over 2019 zijn geen fraudes ontdekt of terugvorderingen ingesteld. De extra 

werkzaamheden betroffen een telefonische enquete naar het gebruik en inzet van de PGB die voor de 

accountant voldoende waren om zekerheid bij te verkrijgen.

Wij gaan, nu de corona beheersbaarder is, weer inzetten op de reguliere processen, waarin continu 

beoordeeld moet worden of cliënten in staat zijn om het PGB op een juiste manier in te zetten en dat ook 

doen. Deze beoordeling vindt plaats middels keukentafelgesprekken bij (her)indicatie. Vanwege corona 

hebben die in 2020 verminderd fysiek plaatsgevonden. Daarmee dragen we niet enkel bij aan de 

accountantscontrole, maar ook aan effectieve en efficiente inzet van onze zorgmiddelen.

Daarnaast kent Leiderdorp sinds januari 2021 regionale toezichthouders rechtmatigheid Wmo/Jeugd die 

onder andere op basis van signalen onderzoek doen naar de rechtmatige besteding van zorggelden, 

waaronder PGB.
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In hoofdstuk 3 van het accountantsverslag 

wordt gesproken over planningsoptimisme. 

Kan het college noemen voor welke 

projecten geldt dat een krediet is 

aangevraagd, maar realisatie vertraagd is?

Binnen programma 1 en 2 zijn een aantal kredieten ingesteld als een zogenaamd "volumekrediet" voor 

toekomstige projecten. Zodra een project van start gaat, wordt er een specifiek krediet ingesteld voor het 

betreffende project, ten laste van het volumekrediet. De volumekredieten zijn te herkennen aan de 

afkorting VK in de omschrijving. Hierop zijn nooit uitnuttingen zichbtaar.

Daarnaast is op een beperkt aantal kredieten niet uitgenut in 2020: Pas na het toekennen van het krediet 

kan het college overgaan tot starten van een aanbesteding, met de nodige doorlooptijd, waarna pas kan 

worden overgegaan tot de eerste werkzaamheden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Leidsedreef, gebiedsvisie 

Baanderij en de minicontainers. Hierdoor is de uitnutting pas in 2021 gestart.

Auditcommissi

e

Frauderisico- 

analyse

De accountant adviseert een frauderisico-

analyse op te stellen. Het college neemt dit 

advies niet over. Waarom neemt het 

college dit advies niet over?

De accountant heeft in zijn accountantsverslag de managementsamenvatting van de managementletter 

integraal overgenomen. Dit is geen nieuwe bevinding. 

Het college heeft het advies bij de managementletter overgenomen en zal hier het tweede halfjaar 2021 

uitvoering aan gaan geven.

VVD 26 1 1.1 Er is vooralsnog geen extra geld voor Wmo 

toegezegd en de tekorten zijn fors. Inzet 

van de Task Force Sociaal Domein (TSD) is 

het verbeteren van de ondersteuning en 

het beheersen van de kosten Wmo en 

jeugd. Wat is de stand van zaken van de 

TSD (was uitsluitsel over toegezegd in 

2e kwartaal 2021).

Door middel van onze brief van 30 juni hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken, de doelen, de 

gekozen aanpak en de verdere planning. Deze brief is op 1 juli in het RIS geplaatst.

VVD 26 1 1.2 De pilot Friendswoning is succesvol en in 

De Driemaster zijn 12 plekken beschut 

wonen gerealiseerd. Zijn er cijfers bekend 

over het aantal te realiseren 

woonzorgplekken voor de langere termijn?

Ja, in januari 2020 is er een kwantitatieve notitie voor de Leidse Regio gemaakt. In deze kwantitatieve 

notitie staat de opgave per gemeente in de Leidse Regio welke voortkomt uit de decentralisatie en 

transformatie van de maatschappelijke zorg. Het gaat hierbij niet alleen om intramurale voorzieningen maar 

juist ook over het aantal benodigde tussenvoorzieningen en uitstroomwoningen per gemeente. Voor 

Leiderdorp betekent dit grofweg een opbouw van 23 beschermd wonen plekken (dit was vóór de opbouw 

van de plekken bij de Driemaster). De volledige notitie (met hierin ook het aantal decentrale 

opvangplekken, uitstroomwoningen, woningvoorraad etc. per gemeente) is op 6 april 2021 verstuurd aan 

de raadsleden die aanwezig waren bij het woordvoerdersoverleg Leidse Regio op 31 maart 2021. Er wordt 

op dit moment gewerkt aan een actualisatie van deze kwantitatieve opgave, onder andere in verband met 

de uitstroom naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze geactualiseerde versie kunnen we t.z.t. met u delen.
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