
 

 

 
 
 

 
 

 
BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN 
 
Indiener(s) Auditcommissie 
Datum indienen: 18 november 2020 
Onderwerp: Interim controle/ 2e burap 2020 
  
 
Vraag 1 
Over de meerkosten voor de WMO in verband met de coronamaatregelen:  
Heeft de GRD vanuit de landelijke richtlijnen over de meerkosten een eigen protocol hoe hiermee om 
te gaan en is er al zicht op de kosten die de zorgaanbieders gaan declareren?  
Wordt er al betaald of wordt er gelimiteerd omdat niet alles door het rijk vergoed wordt? 
 
Antwoord 1 
De sociale dienst heeft hiervoor afspraken gemaakt met alle zorgverleners. Deze afspraken passen 
binnen de landelijke kaders en zijn vooraf met de accountant BDO afgestemd.  
De landelijke kaders zijn opgesteld door het Rijk in overleg met de VNG en afgestemd met de 
Europese commissie die hiervoor in verband met Covid een aparte kaderstelling heeft gepubliceerd. 
 
Er is al betaald ('een soort voorschot') en bij de jaarrekening vindt de finale afrekening plaats welke 
wordt getoetst door de accountant van de zorgverleners en onze accountant (BDO). Er is dus met een 
grote zekerheid zicht op de kosten maar er zouden bij de eindcontrole nog kleine verschillen kunnen 
ontstaat. De huidige betalingen ('voorschoten') zijn al verwerkt in de 2e bestuursrapportage. Hieruit zijn 
dus de financiële consequenties terug te lezen. Bij de jaarrekening 2020 wordt de finale afrekening 
verwerkt. 
 
Vraag 2 
WMO-doelgroepenvervoer 
Er is een regeling over de doorbetaling aan vervoerders, waarbij mogelijk sprake zou zijn van 
staatssteun.  
Valt hier vanuit de interim controle iets over te zeggen? 
Is er ook al enige duidelijkheid over de financiële consequenties voor 2020? 
 
Antwoord 2 
De SDD heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Stroomlijn B.V., die het vervoer organiseert. 
Stroomlijn zorgt zelf voor afspraken met de individuele vervoerders. Deze afspraken passen binnen de 
landelijke kaders en zijn vooraf met de accountant BDO afgestemd.  
Ook voor deze betalingen geldt dat de betalingen ('voorschotten') in de 2e bestuursrapportage zijn 
verwerkt. Hieruit zijn dus de financiële consequenties terug te lezen. Bij de jaarrekening 2020 wordt de 
finale afrekening verwerkt. 
 
Een voordeel aan een onderneming, in dit geval als gevolg van de coronacrisis, valt in beginsel onder 
de staatssteun. Hierover zijn door het Rijk met de Europese commissie afspraken gemaakt die 
hebben geleid tot de landelijke kaders. Door ons aan deze kaders te houden en deze vooraf af te 
stemmen met de accountant is het risico voor de GRD (in de jaarrekening) nihil. 
 
 
 


