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1.

Inleiding

In 2021 zijn er meerdere incidenten bij de gemeente Leeuwarden gemeld waar
cliënten en/of medewerkers van Stichting Strong ID Mental Coaching (hierna:
Strong ID) bij betrokken waren. De signalen waren van een dergelijke aard dat
de toezichthoudend ambtenaar besloot haar toezichthoudende taak, conform
artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en artikel 5:20
Algemene wet bestuursrecht (Awb) uit te voeren. De toezichthoudende taak is
tweeledig. Enerzijds is een onderzoek naar de kwaliteit van de ondersteuning
uitgevoerd. Dit onderzoek is in december 2021 zonder vervolgacties
afgesloten. Dit rapport betreft het onderzoek naar de rechtmatigheid van de
door Strong ID geleverde ondersteuning.
Strong ID is een organisatie die ondersteuning biedt aan cliënten die veelal een
detentie verleden hebben en of met een verhoogd detentie risico. Strong ID is
onderaannemer bij Windkracht058 voor de verlening van aanvullende
ondersteuning. Windkracht058 heeft een Raamovereenkomst met de
gemeente Leeuwarden voor de verlening van aanvullende ondersteuning. Met
Strong ID heeft Windkracht058 een onderaannemersovereenkomst afgesloten.
Strong ID heeft met Sociaal Domein Fryslân een overeenkomst afgesloten voor
het bieden van ThuisPlus. De meerderheid van de cliënten van Strong ID heeft
een beschikking voor één van de hierboven genoemde producten. Strong ID
biedt naast aanvullende ondersteuning en ThuisPlus aan enkele cliënten
forensische zorg of biedt ondersteuning aan minderjarige cliënten middels een
dienstverleningsovereenkomst.
Op 21 juni jl. hebben wij op het kantoor van Strong ID, gevestigd naar de
Willem Loréstraat 15A, inzage in de administratie gevorderd en zijn er kopieën
van de administratie gemaakt. Een deel van de administratie is meegenomen
om te kopiëren. Deze stukken zijn op 22 juni 2021 aan Strong ID retour
gegeven. Ter aanvulling is een bezoek gebracht aan de accountant van Strong
ID, te weten: Wijnand Jager. Tijdens dit bezoek is de financiële administratie
van Strong ID bekeken en zijn kopieën gemaakt. Alle documenten zijn
bestudeerd en op basis daarvan zijn bevindingen gedaan.

2.

Samenvatting bevindingen

2.1

Aanleiding

De incidenten en overlastincidenten die bij de toezichthoudend ambtenaar en
de gemeente Leeuwarden zijn ontvangen waarbij cliënten en/of medewerkers
van Strong ID waren betrokken gaven aanleiding voor een
rechtmatigheidsonderzoek. Bij een rechtmatigheidsonderzoek wordt
onderzocht of de door de gemeente gefinancierde ondersteuning
daadwerkelijk en conform de hiertoe geldende afspraken is geleverd.

2.2

Onderzoeksbronnen

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende
documenten/informatie:
•

Raamovereenkomst Wmo lokaal aanvullende ondersteuning tussen de
gemeente Leeuwarden en Windkracht058, ondertekend per 5 maart
2020
• Raamovereenkomst onderaannemerschap aanvullende ondersteuning
Wmo gemeente Leeuwarden tussen hoofdaannemer Windkracht058
B.V. en onderaannemer Strong ID, ondertekend op 18 november 2020
• Raamovereenkomst Beschermd wonen Friesland tussen Sociaal
Domein Fryslan en Strong ID, ingaande per 1 mei 2019
• Declaraties over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december
2021 betreffende ondersteuning ThuisPlus
• Controleverklaring financiële productieverantwoording Wmo 2020,
gemaakt door Wijnand Jager Accountants & Belastingadviseurs
• Netwerktekening betreffende Strong ID en de bestuurders van Strong
ID, gemaakt door Track
• Financiele administratie van Strong ID waaronder de facturen 2021 van
Windkracht.
• Personeelsadministratie Strong ID waaronder de
arbeidsovereenkomsten en de VOG’s.
De scope van dit onderzoek betreft enkel de Wmo.

2.3

Conclusie

Op basis van de bij 2.2 genoemde documenten zijn geen bevindingen gedaan
die vermoedens van onrechtmatigheid bevestigen en die leiden tot een
vervolgonderzoek.
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3.

Bevindingen rechtmatigheid Strong ID

Hieronder wordt per punt aangegeven welke bevindingen er zijn gedaan.

3.1

Documenten Strong ID

Op 22 juni 2021 is bij Strong ID de gehele administratie met betrekking tot
Wmo ondersteuning gevorderd. De administratie is vervolgens gekopieerd en
onderzocht op onrechtmatigheid. Hierbij is voornamelijk aandacht besteed aan
de volgende documenten:
Netwerktekening
Er is een netwerktekening opgevraagd bij Justis (afdeling TRACK). Een
netwerktekening is een visuele weergave van het netwerk van een
rechtspersoon, met de daarbij betrokken rechtspersonen,
samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen. Er zijn geen
bijzonderheden in het kader van onrechtmatigheid gezien op de
netwerktekening.
Controleverklaring financiële productieverantwoording Wmo 2020
De controle op de financiële productieverantwoording Wmo 2020 is
uitgevoerd door Wijnand Jager Accountants & Belastingadviseurs uit Stiens. Zij
zijn de vaste accountant van Strong ID. Op 1 april jl. hebben zij een
goedkeurende verklaring afgegeven over het jaar 2020.
Financiële administratie
De lokale Wmo wordt betaald vanuit een lumpsum. Dit houdt in dat
Windkracht058 maandelijks 1/12e deel van het overeengekomen lumpsum
traject bedrag betaald aan Strong ID. Doordat er vanuit lumpsum wordt
uitbetaald is er geen betaling op basis van geleverde uren, waardoor er geen
declaraties meer plaatsvinden aan de gemeente.
Voor ThuisPlus declareert Strong ID wel aan de gemeente. Omdat ThuisPlus
een beschermd wonen product is worden er etmaaltarieven gedeclareerd bij
de gemeente Leeuwarden. In het jaar 2021 is voor 9 cliënten gedeclareerd
waarbij voor 5 cliënten over de gehele maand december is gedeclareerd. De
overige 4 cliënten zijn gedurende het jaar 2021 uit zorg gegaan. Bij 3 van deze
cliënten komt de datum waarop de cliënten uit zorg gingen overeen met het
laatste etmaal waarover is gedeclareerd. Bij de laatste cliënt is de datum
waarop cliënt uit zorg ging niet bekend. De datum van de laatste declaratie
voor deze cliënt ligt voor de datum waarop de beschikking eindigde. Aangezien
de laatste declaratie en de datum uit zorg bij de overige 4 cliënten overeen
komt, is er geen aanleiding te twijfelen aan de rechtmatigheid hiervan bij de
laatste (vierde) cliënt.
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Tijdens een bezoek aan accountant Wijnand Jager Accountants &
Belastingadviseurs is inzage verschaft in de financiële administratie van Strong
ID. Strong ID is een stichting en daarom belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. Wijnand Jager Accountants & Belastingadviseurs gaf
tijdens het bezoek aan dat de aangifte betreffende 2020 nog niet is gedaan.
Omdat er wel een goedkeurende controleverklaring is afgegeven over het jaar
2020 en de aangifte 2020 nog niet gedaan is, zal binnen dit onderzoek de
aangifte vennootschapsbelasting 2020 niet worden opgevraagd. In de
financiële administratie zijn geen bijzonderheden aangetroffen die duiden op
onrechtmatigheden.
Personeelsadministratie
De medewerkers van SID beschikken allen over een VOG. Daarnaast hebben de
medewerkers een afgeronde opleiding in de richting zorg en ondersteuning. De
gedragswetenschapper is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van
pedagogen en onderwijskundigen. In de personeelsadministratie zijn geen
bijzonderheden aangetroffen die duiden op onrechtmatigheden.

4.

Conclusie

Strong ID heeft op alle fronten medewerking verleend aan dit
rechtmatigheidsonderzoek. Uit het onderzoek is geen aanleiding naar voren
gekomen waarbij getwijfeld kan worden aan de rechtmatigheid van de door
Strong ID geboden ondersteuning.
Concluderend kan worden gesteld dat er geen aanleiding is voor een nader
onderzoek en dat het onderzoek hierbij wordt afgesloten.
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