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Fk: C.Rode, E.Jozephia, R.v.d.Hoef, R. Blom, P. Mol 
Lous, M. Baas

Auteur 
Datum 
Afdeling

W
,4.

Mede geadviseerd door:
Klik hier

E.M. Giezen - Giezeman
23 maart 2021 
MZ/ONT

B&W 
procedure

Onderwerp: Jaarverslagen Wmo toezicht 2019 en 
2020



Gemeente Huizen

Toelichting:

23-3-2021/Collegevoorstel jaarverslagen Wmo toezichtZie voor nota: vervolgvel

Recent hebben wij van de toezichthouders het jaarverslag over 2019 en 2020 ontvangen. Deze zijn 
ter kennisname bijgevoegd. Het jaarverslag over 2019 is opgesteld door de vorige toezichthouder en 
is door omstandigheden niet eerder ontvangen.

Daarnaast hebben we een geactualiseerd protocol calamiteiten en geweldsincidenten ontvangen 
alsook factsheets over Wmo toezicht en het melden van calamiteiten en geweldsincidenten. Al deze 
stukken zijn te vinden op de website van de regio: Toezicht Wmo I Inkoop & Contractbeheer (icqv.nl).

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.

Op basis van de 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.

Aanleidinq
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 
Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren aangewezen als 
toezichthouder. In 2020 zijn twee nieuwe toezichthouders aangesteld voor in totaal 28 uur per week 
voor het toezicht op de kwaliteit van de Wmo-aanbieders. De toezichthouders stellen jaarlijks een 
jaarverslag op met de bevindingen en de speerpunten voor het komend jaar.

Arqumentatie
De Wmo toezichthouders bezoeken de gecontracteerde aanbieders ten minste eenmaal per 4 jaar en 
voeren daarnaast onderzoek uit bij deze aanbieders. De onderzoeken met aanbevelingen worden 
aangeboden aan de betreffende aanbieder, aan Contractbeheer van Regio Gooi SVechtstreek 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.
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