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Geachte commissieleden, 
 
Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht 
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. Samen met de andere gemeenten 
uit de regio hebben wij de Regio Gooi en Vechtstreek 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 formatie bedraagt 28 uur per week.  
 
De toezichthouder let op alle punten uit de Wmo, die over kwaliteit van zorg gaan. Dat gebeurt 
door de gecontracteerde aanbieders ten minste eenmaal per 4 jaar te bezoeken en 
onderzoeken uit te voeren; soms op basis van signalen en calamiteiten en soms op basis van 
een thema. De onderzoeken met aanbevelingen worden aangeboden aan de betreffende 
aanbieder, aan Contractbeheer van Regio Gooi &Vechtstreek, zodat verbeteringen 
doorgevoerd kunnen worden. Ook de contactpersoon van de gemeente ontvangt een afschrift 
van de onderzoeken. Deze zijn niet openbaar.   
 
Jaarlijks wordt op basis van de bezoeken en de onderzoeken een jaarverslag opgesteld met 
daarin aanbevelingen voor de aanbieders om de kwaliteit en de naleving van de contracten te 
verbeteren. Het jaarverslag is wel openbaar en moet ter informatie worden aangeboden aan de 
colleges en de gemeenteraden in de Regio. Het jaarverslag van 2021 vindt u via  
https://www.icgv.nl/sociaal-domein/toezicht-wmo/ .  
 
In het verslag zijn ook aanbevelingen opgenomen voor gemeenten. Doordat 
uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke zaken HBEL werkt met een vaste caseload per 
consulent, hebben we goed zicht op de door aanbieders geleverde kwaliteit. Daardoor voeren 
we de vrijwel alle genoemde aanbevelingen al uit. Alleen voor wat betreft het  informeren van 
inwoners over de expertise en kwaliteit van aanbieders zien wij nog mogelijkheden voor 
verbetering. Dit willen we bereiken door Contractbeheer van de Regio te vragen om de website 
Kieszo te updaten en door meer publiciteit voor deze website te genereren.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Maarten Hoelscher 
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