
Artikel 41 vragen over kwaliteitsniveau Wmo-toezicht.  

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

27 december 2022 

Onderwerp 

Kwaliteitsniveau Wmo-toezicht 

Vragensteller 

Rick van de Waerdt – SGP Ridderkerk  

Vragen 

Op 21 december 2022 publiceerde het Binnenlands Bestuur een artikel over ‘Wmo-toezicht is 

volgens inspectie ondermaats’. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert in een 

rapport over 2021 aan de minister dat het kwaliteitsniveau van het Wmo-toezicht door gemeenten 

te laag is en dat het Wmo-toezicht over de volle breedte genomen nog steeds niet op orde is. 

Vergeleken met de rapporten van vorige jaren ‘is er geen sprake van een duidelijke verbetering in 

de situatie vergeleken met die in voorgaande jaren’.  

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. Het rapport is gebaseerd op de analyse van de resultaten van een enquête onder de 

gemeenten. De respons is dat slechts 73% van de gemeenten de enquête (tijdig) hebben 

ingestuurd.  Heeft de gemeente Ridderkerk de enquête van de inspectie ingevuld en tijdig 

ingestuurd? Zo nee, waarom niet? 

2. Geldt de conclusie dat het kwaliteitsniveau van het Wmo-toezicht in veel gemeenten te laag 

is ook voor de gemeente Ridderkerk? Zo ja in welke zin en wat is daarvan de oorzaak?  

3. Op welke wijze en bij welke toezichthouder(s) heeft de gemeente Ridderkerk het 

onafhankelijk functioneren van het Wmo-toezicht georganiseerd en vastgelegd?  

4. Heeft de gemeente ook een werkprogramma opgesteld? 

5. Worden de bevindingen uit het Wmo-toezicht gebruikt bij het toewijzen van Wmo-

voorzieningen aan burgers van de gemeente? 

6. Worden de bevindingen ook gebruikt voor beleidsvorming én voor inkoop? 

7. Het is verplicht dat uitvoerders van de hulp en ondersteuning de calamiteiten en 

geweldsincidenten melden. Worden deze ook bij de gemeente gemeld? Zo nee, welke 

stappen gaat de gemeente ondernemen om wel deze meldingen te ontvangen? 

8. Hoeveel meldingen heeft de gemeente Ridderkerk over 2021 ontvangen en zijn deze ook 

onderzocht? 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/het-wmo-toezicht-ondermaats-volgens-inspectie
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/het-wmo-toezicht-ondermaats-volgens-inspectie
https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2022/12/13/kwaliteit-wmo-toezicht-blijft-laag


9. Zo ja, wat hebben deze onderzoeken opgeleverd? 

10. Worden de rapporten en/ of adviezen over het Wmo-toezicht actief openbaar gemaakt? 

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad, verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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