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Toezichthouder Wmo, uw memo van 24 maart 2020

Geacht college,
Sinds de invoering van de Wmo in 2015 is de gemeente niet alleen verantwoordelijk voor de
maatschappelijke zorg, maar ook voor het toezicht hierop. Tot nu toe was dit toezicht in onze
gemeente nog niet geregeld.
Het verheugt ons dan ook zeer dat u in uw memo van 24 maart aangeeft een toezichthouder
Wmo aan te stellen. U schrijft: “In onze vergadering van 24 maart hebben we besloten dat de
medewerkers van het team Vitaliteit toezichthouder zijn op basis van de Wmo. Zij zien toe op
de naleving van wat bij of krachtens de Wmo is geregeld.”
Aangezien verdere informatie over hoe u het Wmo-toezicht gaat vormgeven ontbreekt en wij het
belangrijk vinden dat dit goed is geregeld, willen wij u hierover graag enkele vragen stellen.
Vragen:
1. Veel gemeenten hebben het kwaliteitstoezicht bij de GGD gelegd. Waarom heeft u ervoor
gekozen om het toezicht bij de medewerkers van het team Vitaliteit te leggen en niet bij de
GGD?
2. Veel gemeenten werken samen op dit gebied. Waarom heeft u er niet voor gekozen om het
toezicht op de Wmo samen met andere gemeenten te organiseren?
3. Gaat het hele team Vitaliteit de toezichtstaken uitvoeren of zijn een of meer individuele
leden van het team benoemd?
4. Wat zijn de taken van de toezichthouders en welke bevoegdheden worden vanuit de WMO
en de Algemene Wet Bestuursrecht aan hen toegekend?
5. Hoe heeft u de onafhankelijke positie en werkwijze van de Wmo-toezichthouders
vastgelegd? Kunt garanderen dat de individuele toezichthouder vrij is om haar of zijn
werkzaamheden onafhankelijk en naar eigen inzicht in te richten?
6. Hoe wordt belangenverstrengeling met andere taken van het team Vitaliteit voorkomen?
7. Hoe heeft u het onderhouden van de vakbekwaamheid en kennis van de toezichthouders
vastgelegd?
8. Gaat het om toezicht bij calamiteiten of ook om risicogestuurd toezicht?
9. Heeft u een meldpunt voor calamiteiten en geweldsincidenten ingericht?
Zo ja, hoe heeft u de vindbaarheid, informatieverstrekking en toegankelijkheid van dit
meldpunt geregeld of hoe gaat u dit regelen?
Zo nee, waarom niet?
10. Is of wordt er een toetsingskader vastgesteld? Is of wordt er een werkprogramma of
werkplan opgesteld voor de toezichthouders?
11. Zal er een openbaar jaarverslag over het Wmo-toezicht worden opgesteld en aan de
gemeenteraad worden voorgelegd?
12. Welke rol speelt Incluzio bij het toezicht?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jan Eichhorn, fractie GroenLinks

