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Raadsinformatiebrief inzake onderzoek naar standaardisering van de administratieve afhandeling 
van Wmo in de regio Walcheren 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (i-SD) is ingericht door de VNG en 
diverse branche organisaties. Dit programma ondersteunt de gemeenten met advies en 
producten om tot standaardisering van de administratieve afhandeling van zorg en jeugdhulp 
te komen. In navolging van het onderzoek bij alle 42 jeugdhulpregio’s is i-Sociaal Domein in 
het 2e kwartaal van 2017 gestart met een onderzoek bij de diverse Wmo regio’s. In dit 
onderzoek wordt voor de Wmo gekeken naar het gebruik van het berichtenverkeer, het  
werken met standaard productcodes, het werken met standaard contracten en het werken 
volgens het landelijk controleprotocol. 
 
De resultaten voor de regio Walcheren op het terrein van de Wmo 2015 zijn positief. Onze 
regio bevindt zich in de categorie waar 70 tot 90% van de aanbevelingen van i-Sociaal 
Domein gerealiseerd zijn. Het programma i-Sociaal Domein heeft een aantal aanbevelingen 
gedaan om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten. In de bijlagen treft u de 
presentatie aan die i-Sociaal Domein voor de wethouders Wmo heeft gehouden en de regio 
rapportage Walcheren.  
 
De aanbevelingen van het programma i-Sociaal Domein zijn als volgt samen te vatten.  
 Er is een positief beeld van de Wmo regio Walcheren, de regio staat er goed voor op de 

onderzochte onderdelen. Voor wat betreft de controle aanpak wordt door i-Sociaal 
Domein aangegeven dat het mogelijk is om dusdanig op stappen in het proces te 
controleren dat een accountantsverklaring niet meer nodig is. Het programma i-SD biedt 
aan bij een onderzoek naar de controleaanpak in de regio te ondersteunen.  

 I-Sociaal Domein adviseert de inkoop en backoffice taken niet los van elkaar te 
beleggen. Dit zou voor alle drie de door i-SD onderzochte onderdelen een forse 
achteruitgang betekenen.  

 Voor het digitaal berichtenverkeer in iWmo zijn bedrijfsregels opgesteld. Deze 
bedrijfsregels benoemen allerlei operationele afspraken in de keten. Bijvoorbeeld ‘de 
aanbieder meldt de begindatum van de levering nadat de ondersteuning daadwerkelijk is 
aangevangen’ of ‘voor het doorgeven van wijzigingen en correcties op een eerder 
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verzonden bericht, moet gebruik gemaakt worden van de systematiek van status 
aanlevering’. i-Sociaal Domein adviseert de bedrijfsregels toe te passen en toepassing te 
borgen in de contracten.  

 In het onderzoek is geconstateerd dat voor de dagbesteding in de keten een 
inspanningsgerichte productcode wordt gebruikt, terwijl de financieringsvorm 
inspanningsgericht is. Het betalingsproces is op dit moment zowel bij aanbieders, CAK 
als gemeenten ingericht met de outputgerichte productcode. Dit levert in de praktijk geen 
problemen op, maar is niet geheel juist. Correctie wordt geadviseerd bij het aangaan van 
nieuwe contracten.  

 De samenwerking tussen inkoop, financiën, IT en facturatie binnen de gemeenten zelf 
en tussen de samenwerkende gemeenten kan beter. Bijvoorbeeld door regelmatig 
overleg tussen de afdelingen zelf en met de toegang (over beschikkingen en facturatie). 

 
De aanbevelingen worden meegenomen bij de verdere verbetering van de bedrijfsvoering 
processen en de contractering. Voor wat betreft de bedrijfsregels is het van belang aan te 
geven dat deze in de praktijk veelal worden toegepast, maar dat toepassing nog niet 
geborgd is door vastlegging in de contracten. Het is mogelijk een toevoeging te doen aan de 
contracten in de vorm van een addendum.  
 
Wij zijn er trots op dat onze regio zo goed scoort in het onderzoek van het programma i-
Sociaal Domein en willen deze resultaten daarom graag met u delen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
 
de secretaris, 
 

 
  

de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


