
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo  
BBV nr: 2015/463177 

 

1. Inleiding 

 

In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is bepaald dat gemeenten vanaf 2015 

verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de Wmo
1
. Anders dan in de Jeugdzorg is hiermee 

de landelijke toezichtstaak van de Inspectie Gezondheidszorg
2
 gedecentraliseerd naar 

gemeenten. 

 

Op 28 april 2015 heeft het college ingestemd met een voorstel voor de inrichting van het 

toezicht op de Wmo (BBV nr. 2015/110057). Daarin is het afdelingshoofd Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving (voormalig Handhaving Bebouwde Omgeving, vallende onder de 

hoofdafdeling DVV) aangewezen als toezichthouder en is besloten dat de ondersteunende 

werkzaamheden worden uitbesteed aan een derde partij (de GGD Kennemerland).  

 

Afgelopen maanden hebben gesprekken met de GGD Kennemerland plaatsgevonden. Hieruit 

is voortgekomen dat de GGD Kennemerland aangewezen dient te worden als toezichthouder, 

om het toezicht goed uit te kunnen voeren. 

 

2. Besluitpunten college 

 

1. Het college wijst de directeur van de GGD Kennemerland aan als toezichthouder in 

de zin van artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, onder gelijktijdige 

intrekking van de benoeming van het afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en 

Handhaving; 

2. Het college staat de directeur toe de uitvoering van het toezicht te mandateren aan 

personen werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid; 

3. De kosten van het besluit bedragen €15.000. Deze worden ten laste gebracht van het 

budget Maatwerkvoorzieningen Wmo; 

4. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

 

Met de inrichting van het toezicht Wmo geven de colleges invulling aan de per 2015 

gedecentraliseerde toezichtstaken zoals opgenomen in de Wmo 2015. 

 

4. Argumenten 

 

De GGD dient aangewezen te worden als toezichthouder om het toezicht goed uit te kunnen 

voeren. 

In het collegebesluit ‘Inrichting Toezicht Wmo Haarlemmermeer, Haarlem en Zandvoort’ 

(BBV nr. 2015/110057) is beschreven dat het college de uitvoering van het toezicht wil 

                                                      
1
 Het betreft hier de Wmo-maatwerkvoorzieningen inclusief beschermd Wonen, Maatschappelijke en 

Vrouwenopvang. 
2
 De IGZ rapporteert nog wel aan de Minister van VWS over de uitvoering van het gemeentelijke 

toezicht in het kader van de Wmo 2015 en het effect daarvan op de maatschappelijke ondersteuning. 

Verder dient de IGZ de toezichthoudende ambtenaren desgevraagd van advies over het toezicht en de 

handhaving in het kader van de Wmo 2015. 
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beleggen bij de GGD Kennemerland, vanwege de jarenlange ervaring met het uitvoeren van 

dergelijke functies. Voor het uitvoeren van het toezicht zijn echter bepaalde bevoegdheden 

nodig, die alleen de officiële toezichthouder heeft. De GGD dient dus aangewezen te worden 

als toezichthouder om deze bevoegdheden te verkrijgen.  

De gemeente blijft eindverantwoordelijk voor het toezicht en voor de handhaving. Deze taak 

blijft belegd bij de afdeling VTH (DVV).  

 

Financiën 

De verwachte kosten zijn €15.000. Dit bedrag is gebaseerd op vijf onderzoeken van de GGD 

á €3.000. Deze kosten worden structureel gedekt uit het budget voor maatwerkvoorzieningen 

Wmo.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

Er zijn geen risico’s verbonden aan dit besluit. 

 

6. Uitvoering 

 

Communicatie 

De directeur van de GGD Kennemerland wordt per brief aangewezen als toezichthouder. 

De zorginstellingen worden per brief op de hoogte gebracht van de organisatie van het 

toezicht.  

 

7. Bijlagen 

 

Geen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 


