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Toelichting besluit 
   
   

Advies 1. Kennis nemen van bijgevoegd jaarverslag Wmo toezicht 
2021 met begeleidende brief. 

2. De gemeenteraad over het jaarverslag informeren via de 
bijgevoegde mededeling van de portefeuillehouder aan de 
commissie sociaal domein met een link naar het 
jaarverslag. 

3. Instemmen met de wijze waarop we als 
uitvoeringsorganisatie invulling geven aan de 
aanbevelingen voor gemeenten en aan Contractbeheer 
Regio Gooi & Vechtstreek verzoeken om de website 
Kieszo te updaten en richting inwoners te communiceren 
over Kieszo.  

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten 



verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens deze wet. De wet bepaalt dat het college voor deze taak een 
toezichthoudend ambtenaar aanwijst. De Regio Gooi en Vechtstreek is 
door de gemeenten in de Regio aangewezen als toezichthouder. De 
toezichthouder is op verzoek van de gemeente Huizen rechtstreeks 
onder de directeur van de Regio Gooi & Vechtstreek gepositioneerd, 
waardoor de onafhankelijkheid ten opzichte van Inkoop en 
Contractbeheer gewaarborgd is. De toezichthouder stelt jaarlijks een 
jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor het komend 
jaar. Recent hebben wij het jaarverslag over 2021 ontvangen. Dit is ter 
kennisname bijgevoegd, evenals een begeleidende brief.  

   
   

Kaders   Wmo 2015 
  Handreiking VNG Wmo toezicht VNG 

20170405_handreiking_inrichting_wmo_toezicht_def.pdf 
(vng.nl) 

   
   

Doel/beoogd effect   Kennisnemen van het jaarverslag met daarin de 
aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering door 
Contractbeheer en de gecontracteerde aanbieders 

  Waar nodig aan de hand van aanbevelingen voor 
gemeente verbeteringen doorvoeren 

   
   

Argumenten Ad. 1 en 2. Kennisnemen verslag  
De Wmo toezichthouder bezoekt de gecontracteerde aanbieders ten 
minste eenmaal per 4 jaar en voert daarnaast onderzoek uit bij deze 
aanbieders. De onderzoeken met aanbevelingen worden aangeboden 
aan de betreffende aanbieder, aan Contractbeheer van Regio Gooi 
&Vechtstreek en aan de gemeenten. Deze onderzoeken zijn niet 
openbaar, behalve wanneer een onderzoek samen met de inspectie is 
uitgevoerd omdat de inspectie de onderzoeken altijd actief publiceert.  
   
Op basis van de reguliere bezoeken en de uitgevoerde onderzoeken 
zijn in de jaarverslagen aanbevelingen gedaan voor de aanbieders om 
de kwaliteit en de naleving van de contracten te verbeteren. Deze 
jaaronderzoeken zijn wel openbaar en moeten ter informatie aan de 
colleges en gemeenteraden worden aangeboden.  
   
Vanwege het beperkte aantal onderzoeken dat binnen de formatie en 
met behoud van kwaliteit is uitgevoerd, is het tot nu toe nog niet 
mogelijk om ook aanbevelingen te doen voor gemeentelijke 
uitvoeringsorganisaties. De verwachting is dat er aan het eind van 2021 
voldoende onderzoeken zijn uitgevoerd om aan de hand van onderlinge 
verschillen tussen de uitvoeringsorganisaties in de Regio ook 
aanbevelingen voor gemeenten te doen. Wanneer dat het geval is, 
zullen wij u adviseren over het opvolgen van eventuele aanbevelingen. 
Momenteel volstaat het om kennis te nemen van de stukken en de 
gemeenteraad via de mededelingen van de portefeuillehouder te 
informeren.  
 
Ad 3. Aanbevelingen voor gemeenten:  
In het jaarverslag zijn ook aanbevelingen voor de gemeenten 
opgenomen, met name wanneer er sprake is van voorzieningen, 

https://vng.nl/sites/default/files/201410_concept_verordening_sociaal_domein_kaag_en_braassem.pdfhttps:/20170405_handreiking_inrichting_wmo_toezicht_def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/201410_concept_verordening_sociaal_domein_kaag_en_braassem.pdfhttps:/20170405_handreiking_inrichting_wmo_toezicht_def.pdf


die via een pgb worden verstrekt. Bijgevoegd vindt u een voorstel 
hoe we hier mee om (willen) gaan. Doordat de consulenten 
binnen  uitvoeringsorganisatie maatschappelijke zaken HBEL 
werken met een caseload, hebben zij een goed zicht op de 
kwaliteit in dienstverlening door aanbieders en controleren ze ook 
(tussentijds) of de beoogde doelen bereikt zijn. Daardoor wordt 
voor het overgrote deel al invulling gegeven aan de 
aanbevelingen.  
 
Om ervoor te zorgen dat inwoners beter geïnformeerd worden 
over de expertise en kwaliteit van aanbieders (aanbeveling 3 en 
16) stellen wij voor om aan de Regio te vragen:  

  de regionale website Kieszo te updaten, waarbij meer 
informatie door de aanbieders over hun expertise vermeld 
kan worden dan momenteel het geval is. 

  vervolgens richting inwoners te communiceren 
dat informatie over expertise van aanbieders te vinden is 
op Kieszo en dat ze daar ook feed-back over de kwaliteit 
van hun aanbieder(s) kunnen vermelden. Dit is na de 
lancering van de site niet meer (frequent genoeg) 
gedaan.    

   
   

Kanttekeningen n.v.t. 

   
   

Alternatieven n.v.t. 

   
   

Financiën n.v.t. 

   
   

Participatie n.v.t. 

   
   

Communicatie n.v.t. 

   
   

Uitvoering en evaluatie Consulenten erop verzoeken om inwoners (consequenter dan 
nu) te wijzen op de website Kieszo. 

   
   

Geheimhouding n.v.t. 

   
   

Mede geadviseerd door n.v.t. 

   



   
Bijlagen   Wmo jaarverslag 2021 

  Begeleidende brief bij Wmo jaarverslag 
  Opvolging aanbevelingen Wmo toezicht jaarverslag 2021 

voor gemeenten 
  Concept-mededeling jaarverslag Wmo toezicht 

2021 commissie SD 


