
Geachte mevrouw, meneer, 

Verantwoording 2020 
U heeft met ons voor het kalenderjaar 2020 een overeenkomst afgesloten voor het leveren van zorg in 
natura in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  
Om de administratieve last voor u als zorgaanbieder zoveel mogelijk te beperken, volgen we het 
controle protocol van I-sociaal domein. U kunt het protocol vinden op: 
https://i-sociaaldomein.nl/groups/view/57981492/administratieve-en-financiele-processen-tijdens-
coronacrisis/files  
 
De in de “Deelovereenkomst Niet Algemeen Toegankelijk 2017 versie 1” in bijlage art 5.8 genoemde 
controleverklaring, is vervangen door het landelijke controleprotocol WMO 2020 zoals te vinden via 
bovengenoemde internet-link. Hierbij willen wij in het bijzonder uw aandacht vestigen op het volgende: 
 
- Als uw totaalomzet WMO (landelijk)over het kalenderjaar 2020 € 125.000 of hoger is, dan 
verwachten wij van u een door uw accountant gewaarmerkte financiële productieverantwoording  
voor de gemeente Nijkerk alsook de controleverklaring op totaalniveau. De financiële 
productieverantwoording plus de controle verklaring dient u dan uiterlijk 1 april 2021 bij ons in te 
dienen. 
- Als uw totaalomzet WMO over het kalenderjaar 2020 lager is dan € 125.000 dan hoeft de financiële 
productieverantwoording voor onze gemeente niet te zijn gewaarmerkt en/of te zijn voorzien van een 
controleverklaring van uw accountant. Deze (niet gewaarmerkte) financiële productieverantwoording 
dient u dan uiterlijk 1 maart 2021 bij ons in te dienen. (het model controle protocol is op te halen via 
bovenstaande link) 
 
Corona compensatiemaatregel verantwoording 
Indien u als zorgorganisatie gebruikt heeft gemaakt van de corona compensatiemaatregel kunt u voor 
verantwoording van deze maatregel het format gebruiken welke u in bovenstaande link terug kunt 
vinden onder: Bijlage corona compensatie Wlz, Zvw, Wmo, Jw, FZ 2020. 
Voor de in het addendum gevraagde gewaarmerkte accountantsverklaring hanteren wij dezelfde 
regels als hierboven beschreven.  
 
Klachtenrapportage WMO 2020 
In de deelovereenkomst (bijlage 1 artikel 4.3) is met u overeengekomen dat u elk jaar in de maand 
januari aan onze gemeente een totaalrapportage van ontvangen klachten levert. 
Graag ontvangen wij deze rapportage, in de meegezonden format “Klachtenformulier Wmo Nijkerk 
2020.xlsx”, uiterlijk 1 februari 2021. 
In deze totaalrapportage is zowel een overzicht opgenomen van de afwikkeling van de klachten als 
een overzicht van de op basis van de klachten getroffen maatregelen. 
 
Hoe aanleveren ? 
De financiële productieverantwoording, corona compensatieverantwoording, accountantsverklaring 
met bijlagen en de klachtenrapportage met betrekking tot het kalenderjaar 2020 kunt u verzenden 
naar: contractbeheerwmo@nijkerk.eu 

Declaratie 2020 
Voor een vlotte afwikkeling van het boekjaar 2020, verzoeken wij u de declaraties van de geleverde 
WMO zorg via het i-WMO berichtenverkeer tijdig in te dienen: 
· Indienen declaraties m.b.t. 2020 kan nog tot en met 31 januari 2021; 
· Afhandelen afgekeurde declaraties m.b.t. 2020 kan tot en met 28 februari 2021. 
 
Vragen ? 
Mocht u over deze mail vragen, aan- of opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar e-
mailadres contractbeheerwmo@nijkerk.eu 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula van Wiggen 
Beleidsondersteuner Wmo/Inkoop Wmo 
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