
  

 
 

MOTIE 
Financiële onzekerheid in het sociaal domein 

 
 
De raad van Baarle-Nassau in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2022, 
 
Constaterende dat:    

• Op 27 juni het definitieve accountantsverslag is ontvangen;   
• De gehanteerde rapporteringstolerantie voor onzekerheden €606.000 bedraagt; 
• De accountant een controleverschil van €24.000 constateert binnen pgb Jeugdzorg en Wmo, 

€221.000 binnen Wmo ZIN en €238.000 binnen Jeugdzorg ZIN; 
• De totale financiële onzekerheid in het sociaal domein hiermee uitkomt op €483.000, terwijl dit 

een jaar eerder nog €297.000 was; 
• De gemeente per zorginstelling om een controleverklaring bij de productieverantwoordingen op 

basis van het landelijk protocol vraagt; 
• De accountant aangeeft dat van een aantal zorginstellingen geen controleverklaring is ontvangen, 

waardoor niet kan worden onderbouwd dat voor de gefactureerde zorg ook daadwerkelijk 
prestaties zijn verricht en er hierdoor sprake is van een onzekerheid ten aanzien van 
prestatielevering, zowel omtrent getrouwheid als rechtmatigheid van deze lasten;  

• De onzekerheid voornamelijk wordt veroorzaakt doordat bij de gemeente zelf geen controle 
wordt verricht op de prestatielevering en het feit dat de gemeente in beperkte mate een 
inhoudelijke controle verricht op externe verwijzingen; 

• Bevoegdheden voor het afgeven van beschikkingen/toekennen van recht op zorg voor de 
jeugdzorg niet formeel vastliggen en hierdoor het risico bestaat dat het recht op zorg wordt 
toegekend door een onbevoegd persoon, wat er mogelijk toe leidt dat het recht op zorg 
onrechtmatig wordt verstrekt; 

• De gemeente verwacht dat er, na toetreding tot GR Hart van Brabant, geen onzekerheden in de 
lasten Jeugdzorg meer bestaan; 

• Follow the Money concludeert dat gemeenten in de regio Hart van Brabant miljoenen tekort 
komen voor de jeugdzorg en jeugdzorgbedrijven in die regio samen 100 miljoen euro winst 
maken; 

• De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat gemeenten onvoldoende grip hebben op mogelijk 
frauduleuze activiteiten binnen de zorgsector.                                                                                              

Overwegende dat: 

• Een stijging in financiële onzekerheid in deze kwestie van €297.000 in 2020 naar €483.000 in 
2021 een zorgelijke ontwikkeling is; 

• De accountant de gemeenteraad heeft verzocht een uitspraak te doen over de nut en noodzaak 
van aanvullende werkzaamheden door de gemeente om deze onzekerheid verder te verlagen. 

Verzoekt het college om: 
 

• Te onderzoeken hoe de inzichtelijkheid van financiële controle met betrekking tot Jeugdzorg 

verandert bij de overgang naar de GR Hart van Brabant; 

• Een plan van aanpak te formuleren om de ongesaldeerde getrouwheidsfouten en/of 

onzekerheden onder Jeugdzorg en Wmo te reduceren; 

• De raad periodiek te informeren over de stand van zaken. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
  
Baarle-Nassau, 13 juli 2022 
 
Namens de fractie Ulicoten 
Jannes Kusters      
 


