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Kernboodschap  Het toezicht op kwaliteit binnen de Jeugdwet is belegd bij de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie. Zij voeren het 

kwaliteitstoezicht uit binnen het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein 

(TSD). 

Op grond van artikel 2.9 onderdeel d van de Jeugdwet moeten in de verordening 

regels worden gesteld over de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een 

individuele voorziening in natura of een pgb alsmede van misbruik of oneigenlijk 

gebruik van de wet. Deze wettelijke plicht is uitgewerkt in artikel 11 van de 

Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem. 

Voor het toezicht op rechtmatigheid binnen de Participatiewet en Wmo zijn de 

handhavers en sociaal rechercheurs van team Sociale Recherche reeds aangesteld 

als toezichthouders. Voor de Jeugdwet is dit nog niet gebeurd. 

Om te kunnen optreden bij signalen van onrechtmatige en/of ondoelmatige 
aanspraak op en oneigenlijk gebruik van voorzieningen op grond van de Jeugdwet 
is het noodzakelijk dat de handhavers en sociaal rechercheurs van team Sociale 
Recherche van de afdeling SMSR, de beleids-accountmedewerkers en de account- 
en contractmanagers binnen het opdrachtteam Jeugdhulp van de afdeling JOS 
hiertoe bevoegd zijn door aanwijzing als toezichthouder zoals genoemd in artikel 
5.11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

n.v.t. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

n.v.t 
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Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

Alle handhavers en sociaal rechercheurs van team Sociale Recherche van de 

afdeling SMSR, de beleids-accountmedewerkers en de account- en 

contractmanagers binnen het opdrachtteam Jeugdhulp van de afdeling JOS aan te 

wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet op grond van artikel 2.9 

onderdeel d van de Jeugdwet, artikel 11 Verordening Jeugdhulp gemeente 

Haarlem en artikel 5.11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht. 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 
 

1. Inleiding  

 

Toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet 
 

Ten aanzien van het toezicht op rechtmatigheid binnen Wmo 2015 zijn de medewerkers van team 
Sociale Recherche van de afdeling SMSR als toezichthouders aangewezen op grond van artikel 6.1 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 5.11 e.v. van de Algemene wet 
bestuursrecht.  
 

De Jeugdwet kent geen verplichting om toezichthouders aan te stellen voor het toezicht op naleving 

en het bestrijden van fraude maar sluit dit ook niet uit. Prioriteiten bij signalen van 

onrechtmatigheden zijn het borgen van continuïteit en kwaliteit van zorg aan de inwoner en het 

stoppen van het eventueel onrechtmatig handelen. 

Zonder toezichthouder zijn de mogelijkheden om adequaat op te treden bij signalen van 

onrechtmatigheden beperkt omdat het niet mogelijk is om stukken op te vragen en in te zien.  

De toezichthoudende ambtenaren zijn bevoegd tot inzage van dossiers, maar alleen als dit voor de 

taak noodzakelijk is. Gegevens moeten vertrouwelijk worden behandeld, zoals beschreven in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming en als het gaat om een strafrechtelijke zaak de Wet 

Politiegegevens. 

Het toezicht door de aangewezen toezichthouder ziet niet toe op de kwaliteit van de door de 

jeugdhulpaanbieders geleverde jeugdhulp. Dat toezicht is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie (zie Hoofdstuk 9 van de Jeugdwet). Zij voeren het 
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kwaliteitstoezicht uit binnen het samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein (TSD). Voor zover 

de gemeente signalen ontvangt over de kwaliteit van de te leveren of geleverde zorg, stuurt de 

gemeente deze door naar het TSD.  

De handhavers en sociaal rechercheurs van team Sociale Recherche van de afdeling Schulden, 
Minima en Sociale Recherche zijn reeds aangewezen als toezichthouder voor de Participatiewet, BRP, 
APV en Wmo 2015. Omdat zij ook optreden waar het gaat om signalen van fraude binnen de 
Jeugdwet wordt voorgesteld deze medewerkers, de beleids-accountmedewerkers en de account- en 
contractmanagers binnen het opdrachtteam Jeugdhulp van de afdeling JOS voor de Jeugdwet aan te 
wijzen als toezichthouder rechtmatigheid. 
 

2. Besluitpunten college 

Alle  handhavers en sociaal rechercheurs van team Sociale Recherche van de afdeling SMSR, de 

beleids-accountmedewerkers en de account- en contractmanagers binnen het opdrachtteam 

Jeugdhulp van de afdeling JOS aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Jeugdwet op grond 

van artikel 2.9 onderdeel d van de Jeugdwet, artikel 11 Verordening Jeugdhulp gemeente Haarlem en 

artikel 5.11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht. 

3. Beoogd resultaat 

Het bevoegd kunnen optreden bij signalen van fraude en misbruik binnen de Jeugdwet. 
 

4. Argumenten 

 
Met het aanwijzen van de handhavers en sociaal rechercheurs van team Sociale Recherche van de 
afdeling SMSR, de beleids-accountmedewerkers en de account- en contractmanagers binnen het 
opdrachtteam Jeugdhulp van de afdeling JOS als toezichthouder Jeugdwet wordt het bevoegd 
optreden tegen fraude en misbruik binnen de Jeugdwet geborgd in de uitvoeringsorganisatie. 
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

n.v.t 

6. Uitvoering 

De medewerkers van eerder genoemde teams worden, na besluitvorming, door de afdeling HRM 
schriftelijk in kennis gesteld over hun functie als toezichthouder.  

 

7. Bijlagen 

geen 


