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Onderwerp

Kwa liteitstoezicht Wmo

Voorstel

1. Een opdracht te verstrekken, voor de duur van zes maanden, aan Wilms
Transformatie tot het opzetten van kwaliteitstoezicht Wmo in de gemeente Weert
in nauwe samenwerking met Midden-Limburg West en Oost;

2. Mevrouw M.H.G.E. Wilms gedurende 6 maanden aan te wijzen als tijdelijk
onbezoldigd ambtenaar en toezichthouder kwaliteit Wmo 2015, belast met het
uitoefenen van het toezicht op de kwaliteit ingevolge de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015.

Inleiding

Toezicht in het kadervan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is
neergelegd in artikel 6.1 van de Wmo 2015. Daarin staat dat het college personen moet
aanwijzen "die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde
bij of krachtens deze wet."Hoe de gemeente het Wmo-toezicht invult laat de wetgever
vrij. Zo kan een gemeente ervoor kiezen om het toezicht te beperken tot toezicht naar
aanleiding van calamiteitenmeldingen of signalen. Maar een gemeente kan er ook voor
kiezen om risico-gebaseerd (pro-actief) toezicht te houden. Bijvoorbeeld door het toezicht
in te richten naar aanleiding van risicoanalyses en door een jaarplan op te stellen met
prioritering.

De gemeente is in ieder geval voor het calamiteitentoezicht verplicht om een Wmo-
toezichthouder aan te wijzen. Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning zijn
namelijk verplicht calamiteiten te melden en daarvoor moeten zij bij de Wmo-
toezichthouder terecht kunnen. Als het gaat om het toetsen van rechtmatigheid moet de
gemeente in de verordening regels stellen om te bestrijden dat cliënten ten onrechte
ondersteuning krijgen en over misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
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Afspraken rondom acute calamiteiten zijn gemaakt in samenwerking met de
Veiligheidsregio Limburg Noord, de'oranje kolom'. Het toezicht op niet-acute calamiteiten
en geweldsincidenten is binnen de gemeente geregeld. Hiervoor zijn door het college van
de gemeente Weert twee toezichthoudende ambtenaren aangewezen (Z/I6/OL9333 d.d.
29-tt-20L6).

Het pro-actieve toezicht op de kwaliteit van de voorziening is nog niet binnen de gemeente
belegd. Deze taak is niet specifiek in de wet genoemd en is dus optioneel en afhankelijk
van de prioriteit die de gemeente geeft aan het pro-actief stimuleren van kwaliteit binnen
de Wmo-voorzieningen. Dit geldt zowel voor aanbieders in natura als voor aanbieders die
werken op basis van een persoonsgebonden budget.

Beoogd effect/doel

Door het (pro-actief) toezicht op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen vorm te geven,
wordt in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van de ondersteuning die op basis
van de Wmo 2015 wordt geleverd.

Argumenten

1.1 Het opzetten van het kwaliteitstoezicht binnen de Wmo is gewenst.
Inwoners die gebruik maken van Wmo-voorzieningen zijn vaak kwetsbaar. Het is
belangrijk om ervoor te zorgen dat de ondersteuning die wij als gemeente inkopen voor
deze kwetsbare doelgroep, doelmatig is en voldoet aan de kwaliteitseisen die hierbij
horen.

1.2 De opdracht bestaat uit drie onderdelen: 1) het opzetten van de noodzakelijke
infrastructuur voor toezicht en kwaliteit, 2) het uitvoeren van het calamiteitentoezicht en

3) een plan van aanpak om toezicht op kwaliteit na zes maanden in te bedden in de
organisatie.
De opdracht gaat over het toezicht op de kwaliteit van de Wmo (exclusief beschermd
wonen/maatschappelijke opvang waar centrumgemeente Venlo voor verantwoordelijk is)
en de onderdelen in de Jeugdwet waarbij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
niet betrokken is. De toezichthouder gaat, naast het calamiteitentoezicht, ook
proactief/preventief aan de slag. Dit zal in nauwe samenwerking met onder andere
contractmanagement en de sociale recherche plaatsvinden.

1.3 De opdracht wordt inhoudelijk identiek in de regio Midden-Limburg Oost verstrekt.
Aanbieders leveren zorg en ondersteuning op het niveau van de hele regio Midden-
Limburg. Het heeft dan ook de voorkeur om het kwaliteitstoezicht ook op dit niveau te
organiseren in verband met efficiëntie. De contractering, opdrachtverlening en aanwijzing
als toezichthouder zal echter separaat per gemeente plaatsvinden.

1.4 De werkwijze van Wilms Transformatie en de verwachtingen zoals beschreven in de
offerte sluiten goed aan bij de wensen en eisen die de gemeente stelt aan de
toezi chtho u der o p kwa I iteit.
Wilms Transformatie heeft reeds, naar tevredenheid, werkervaring opgedaan als
toezichthouder Wmo in Noord-Limburg, Rivierenland en Haaglanden.

2.1 Door M.H.G.E. Wilms als toezichthouder aan te wijzen, kan zij gebruik maken van de
bevoegdheden die zijn opgenomen in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
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Kanttekeningen en risico's

Het pro-actieve toezicht is formeel gezien geen verplichte wettelijke taak voor gemeenten.
Echter draagt het pro-actieve toezicht in grote mate bij aan maatschappelijke belangen en
de kwaliteit van ondersteuning die wordt geboden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor de regio Midden-Limburg West bedragen de kosten maximaal € 23.580,52. De
gemeente Weeft ontvangt de facturen van de daadwerkelijk gewerkte uren per maand. De
kosten worden doorberekend naar de gemeenten Nederweert en Leudal op basis van
inwoneraantallen. Het aandeel van Weert is 48o/o, zijnde € 11.300 euro. Hiervan komt
€ 7.800 ten laste van 2019 en € 3.500 ten laste van 2020.
De kosten kunnen worden opgevangen binnen de exploitatie Wmo nieuwe taken, budget
voor innovatiekosten (dekking 662OOOO/64230L7), voor 2020 onder voorbehoud van
vaststelling van de begroting 2020.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

Uiteraard zal er gedurende de 6 maanden regelmatig geëvalueerd worden, aangezien veel
gedurende lopende onderzoeken verbeterd kan worden. Adviezen naar aanleiding van een
onderzoek door de toezichthouder worden aan betreffend college gedaan.

Com m u n icatie/ pa rticipatie

Besluit aanwijzing toezichthouder publiceren op overheid.nl;
De raad informeren via de TILS;
De opdracht aan Wilms Transformatie verstrekken;
De kennisgeving aanwijzingsbesluit versturen aan Wilms Transformatie (bijlage 3)

Overleg gevoerd met

Intern: J. Brouwer (regionaal beleidsadviseur sociaal domein), J. Verheesen (regionaal
contractmanager), M. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur), D. Louwers (business
controller sociaal domein), P. Vos (financieel beleidsadviseur)
Extern: S. Slijpen (regionaal beleidsadviseur Roermond), K. van Nieuwenhoven
(beleidsadviseur Echt-Susteren).

Bijlagen:

1.

2.
3.

Opdracht aan Wilms Transformatie
aanwijzin gsbeslu it toezichthoudend a m btenaar
ken nisgevin g aanwijzin gsbeslu it
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