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Evaluatierapport Wmo Toezicht 2021

1. Kennisnemen van
Jaarverslag Wmo-toezicht 2021 en begeleidende brief
2. Inleiding
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en daarmee ook voor het toezicht op het naleving van deze wet.
De wet bepaalt dat het College daarvoor een toezichthoudend ambtenaar
aanwijst. De gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben deze taak
belegd bij het Regiokantoor. De toezichthouder oefent haar taak uit,
onafhankelijk van contractbeheer en inkoop, die eveneens bij het Regiokantoor
zijn ondergebracht.
Zij ziet toe op de mate waarin aanbieders van individuele maatwerkvoorzieningen
bijdragen aan de realisatie van ondersteuningsdoelen en de bij contracten gestelde
uitgangspunten naleven. Zij doet dat regulier bij een selectie van aanbieders en in
reactie op signalen van mogelijke calamiteiten. De toezichthouder brengt jaarlijks
verslag uit van haar bevindingen. Bijgevoegd het het evaluatierapport over het
afgelopen jaar, 2021.

3. Kernboodschap
Het rapport constateert dat de meeste gecontracteerde aanbieders (Zorg in
Natura) voldoen aan de gestelde normen. Bij de PGB-aanbieders
(Persoonsgebonden budget) ligt dat aantal lager, maar is wel verbetering
zichtbaar. Een punt van aandacht is de informatievoorziening aan inwoners en
consulenten van de uitvoeringsdienst inzake het gecontracteerde aanbod aan
ondersteuning. Het college verzoekt daarom het Regiokantoor om de website
Kieszo.nl, die daarvoor is opgezet gebruiksvriendelijker te maken voor inwoners
en deze vervolgens breed onder de aandacht te brengen.
4. Consequenties
n.v.t.
5. Communicatie
n.v.t.
6. Vervolg
n.v.t.
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Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

