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Stap  1:  kwantitatief  onderzoek

A. Strekking  controleverklaring,  datum  van  ondertekening  (inclusief  

kantoor  of  dienst  en  door  wie)  en  datum  finale  raadsbehandeling

B. Gehanteerde  toleranties  

C. Oorzaak  niet  goedkeurende  verklaring

D. Als  oorzaak  sociaal  domein  - welk  beleidsterrein

E. Omvang  bedragen  onzekerheden  en  /  of  fouten

F. Beeld  bij  uitsplitsing  inwonertal,  regio,  et  cetera

G. Omvang  en  achtergronden  fouten  en  onzekerheden  SiSa



Stap  2:  kwalitatief  onderzoek

A. Wat  is  goed  gegaan  bij  gemeenten  met  goedkeurende  

verklaring?  Wat  kunnen  we  hiervan  leren?

B. Wat  is  precieze  oorzaak  voor  niet-goedkeurende  verklaring?  

Indien  in  sociaal  domein,  welke  verantwoordingsafspraken  zijn  

gemaakt  met  de  aanbieders?

C. Hoe  heeft  raad  gereageerd  op  niet-goedkeurende  verklaring  en  

welke  verbetervoorstellen  zijn  concreet  vastgesteld  voor  2016?



Resultaten  nog  vertrouwelijk

Daarom  nu  een  peiling
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Vertrekpunt  gelijk…
Nieuwe  
wetgeving  
3  D’s

SVB  gereed  
voor  budgetten



Gegevens-
overdracht

2013  en  2014 2015

Nieuwe  
wetgeving  
3  D’s

Ambtshalve  
maatregelen  

PGB

Snelle  en  goede  voorbereiding  2013  en  2014
• Beleid  op  tijd  vastgesteld
• Inkoop  op  tijd  en  goed  geregeld
• Processen  ingericht
• Medewerkers  getraind
• Informatievoorziening  op  orde
• Gegevensoverdracht  gekoppeld  aan  
administratie

• Initiële  PGB’s op  tijd  aangeleverd

Vertrekpunt  gelijk…  snelheid  en  kwaliteit  verschilt
SVB  gereed  
voor  budgetten



Gegevens-
overdracht

2013  en  2014 2015

Nieuwe  
wetgeving  
3  D’s

Ambtshalve  
maatregelen  

PGB

SVB  gereed  
voor  budgetten

Winst:  tijd  voor  puntjes  op  de  i  in  2015
• Informatievoorziening  verbeteren
• Processen  verbeteren
• Administratie  verbeteren
• PGB’s op  orde  brengen
• Monitoring  en  contractmgt inrichten
• Tijdige  en  goede  voorbereiding  op  
verantwoording

• Meer  tijd  voor  realiseren  transformatie

Vertrekpunt  gelijk…  snelheid  en  kwaliteit  verschilt



Gegevens-
overdracht

2013  en  2014 2015

Nieuwe  
wetgeving  
3  D’s

Ambtshalve  
maatregelen  

PGB

SVB  gereed  
voor  budgetten

Vertrekpunt  gelijk…  snelheid  en  kwaliteit  verschilt

Na-ijleffecten  in  2015
• Tijd  kwijt  met  afronding  implementatie
• Te  weinig  tijd  voor  monitoring,  bijsturing  
en  voorbereiding  verantwoording



Gegevens-
overdracht

2013  en  2014 2015

Nieuwe  
wetgeving  
3  D’s

Ambtshalve  
maatregelen  

PGB

SVB  gereed  
voor  budgetten

Vertrekpunt  gelijk…  snelheid  en  kwaliteit  verschilt

Na-ijleffecten  verder  versterkt

Ambtshalve  
maatregelen  

PGB

“De  continuïteit  van  zorg  
staat  voorop”



Gegevens-
overdracht

2013  en  2014 2015 2016

Vertrekpunt  gelijk…  snelheid  en  aanpak  verschilt
Nieuwe  
wetgeving  
3  D’s

SVB  gereed  
voor  budgetten

Vervolgwinst:  minder  meer  tijd  
kwijt  aan  verantwoording

Veel  extra  tijd  kwijt  
aan  de  verantwoording

Verantwoor-
ding SVB

Ambtshalve  
maatregelen  

PGB



2013  en  2014 2015 2016 2017

Ook  de  verantwoording  2016  in  2  snelheden

2018

Snelle  uitvoering  
verbeterplan

Uitvoering  verbeter-
plan te  laat  voor  
verklaring  2016

Alle  gemeenten  hebben  in  
essentie  dezelfde  opgave  te  doen  
maar  dit  gaat  niet  overal  even  

snel



2013  en  2014 2015 2016 2017

In  alle  gevallen  staat  kwaliteit  van  zorg  voorop

2018
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Hoe  voorkomen  we  onnodige  bureaucratie?

En  hoe  zorgen  we  toch  voor  goede  verantwoording?



Bouw  bruggen  als  financial!



Bouw  bruggen  als  financial!

Met  de  
accountant

Met  
beleid

Met  
ICT

Met  
uitvoering

Met  zorg-
aanbieders

Met  i-
Sociaal-
domein

Met  VNG Met  SVB  en  
CAK

Met  
bestuur



Stelling  
steek  je  hand  op  als  je  het  eens  bent  met:

Door  de  decentralisaties  
is  het  onmogelijk  om  een  
goedkeurende  controle  

verklaring  te  krijgen  over  2017



Kortom:  het  kan,  maar  het  kost  tijd  en  energie!

Welke  verbeteringen  realiseert  
jouw  gemeente  naar  aanleiding  

van  ervaringen  2015?
Bouw  bruggen  met  je  

voor-/achter  
buurman/buurvrouw



2013  en  2014 2015 2016 2017

Partners  in  verbetering  –
we  krijgen  het  samen  voor  elkaar!

2018

SUCCES!


