Besluitenlijst raadsronde controleprotocol Jeugd en Wmo
Onderwerp

Controleprotocol jeugdzorg en Wmo centrumgemeente Maastricht 2015 en
verdere jaren.

Portefeuillehouder

Wethouder Willems (aanwezig wethouder Van Grootheest)

Programmanummer

4 Sociale zekerheid

Behandelend ambtenaar

BMTP Theodorou
Telefoonnummer: 043-350 6350
lia.theodorou@maastricht.nl
1) Vaststellen controleprotocol jeugdzorg en wmo centrumgemeente Maastricht
2015 en verdere jaren.

Doel van de bijeenkomst

2) Mandatering van de wethouder sociale zaken om het protocol indien nodig
aan te passen gezien de landelijke en overige ontwikkelingen.
Vorm bijeenkomst

Voorbereiding besluit

Wie neemt uiteindelijk het
besluit?

De raad

Verloop voorgaande
proces

Genomen stappen.
In mei is een startbijeenkomst georganiseerd voor zorgaanbieders en
gemeenten. Hieruit is een werkgroep voortgekomen die bestaat uit
zorgaanbieders en ambtenaren van samenwerkende gemeenten. Deze
werkgroep heeft een concept met adviezen voorgelegd aan de ontwikkeltafel
Prijs en Prestatie. De ontwikkeltafel heeft het concept behandeld. Het concept
is voorgelegd aan de Koninklijke Nederlandse beroepsorganisatie voor
Accountants. (NBA) en op hun aanwijzing aangepast. Daarnaast is zeer recent
een nieuwe landelijke richtlijn geïntroduceerd waarop nog een standpunt moet
worden ingenomen, vandaar de vraag de wethouder te mandateren om
wijzigingen aan te (laten) brengen.

Inhoud

Om de verantwoording en controle van de centrumregeling Jeugdzorg en Wmo
inclusief beschermd wonen vorm te geven is het noodzakelijk de afspraken met
betrekking tot de verantwoording door de zorgaanbieders en de aanwijzingen
voor de controlerend accountants van alle samenwerkende partijen vast te
leggen in bijgevoegd document.

Van de raadsleden wordt
gevraagd

Besluitvorming voor te bereiden

Vervolgtraject

Eventuele aanpassing naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, overleg
met de deelnemende gemeenten en accountants. Daarna publicatie van het
eindproduct zodat door alle betrokkenen invulling gegeven kan worden aan de
controle van rechtmatigheid van de uitgaven.

Voorzitter

Guido Mertens

Secretaris

Maurice Cobben

Locatie

Gele Kamer

Tijdstip

20:15 uur

Fractiewoordvoerders

Janssen (CDA), Kamal (SP), Van Lune (PvdA), Paul
Frijns (MV), Steijns (SPM), vd Wouw (VVD),
Hameleers (PVM), Barendse (D66).

Genodigden

Nvt.

Afspraken

Voor alle aanwezige fracties akkoord met voorstellen. Voorstel rijp voor
besluitvorming in raadsvergadering 8 december 2015.

Advies Presidium

Finale besluitvorming in raadsvergadering 8 december 2015.

