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Betreft: Actualisatie beleidskader "Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond" 

Geachte raadsleden, 

Middels deze brief informeren wij u over het geactualiseerde beleidskader Toezicht Wmo Rotterdam 
Rijnmond. 

TOEZICHT WMO IS BELEGD BIJ GGD ROTTERDAM-RIJNMOND 
De uitvoering van het Wmo-toezicht is sinds 2015 een taak voor gemeenten. Gemeenten uit de regio 
Rotterdam-Rijnmond hebben hier in samenwerking invulling aan gegeven. De gemeenten 
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Krimpen a/d IJssel, Maassluis, Nissewaard, 
Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne hebben gezamenlijk gemeente 
Rotterdam de opdracht gegeven de toezichthoudende taak met betrekking tot kwaliteit uit te voeren. Voor 
het toezicht op een rechtmatig uitvoeren van de Wmo is iedere gemeente afzonderlijk verantwoordelijk. 

ACTUALISATIE BELEIDSKADER 
In 2016 is door de samenwerkende gemeenten in gezamenlijkheid het beleidskader Toezicht Wmo 
Rotterdam-Rijnmond ontwikkeld. Na drie jaar ervaring is het beleidskader aan een eerste actualisatie toe. 

Het geactualiseerd toezichtkader kwam tot stand na een uitgebreide consultatieronde en werd op 5 
september 2019 door het Algemeen Bestuur van GGD Rotterdam-Rijnmond vastgesteld. De individuele 
gemeenten moeten ook met het beleidskader instemmen. Dit hebben wij op 17 december 2019 gedaan. 

Dit nieuwe toezichtkader bouwt voort op het toetsingskader uit 2016. Er zijn een aantal zaken 
geactualiseerd: 

De werkzaamheden van de toezichthouder zijn verder geconcretiseerd en toegelicht; 
Nieuwe onderwerpen zijn toegevoegd, zoals de mogelijkheid voor aanbieders om een zienswijze bij 
rapportages te laten opnemen; 
De toetsingscriteria voor het toezicht op de gemeentelijke toegang tot Wmo voorzieningen zijn 
toegevoegd; 
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Samenwerkingsafspraken tussen de verschillende regionale GGD's zijn geactualiseerd. 

TERUGKOPPELING AAN GEMEENTERAAD EN ZORGAANBIEDERS 
U krijgt jaarlijks in het najaar een overzicht van gemelde calamiteiten, waarin ook informatie is 
opgenomen vanuit Wmo-toezicht. Tot op heden is er nog nooit door een aanbieder in Ridderkerk een 
calamiteit gemeld. De rapportages van de Wmo-toezichthouder zijn te vinden op: 
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/wat-doet-de-ggd/toezicht-wmo 
Daarnaast ontvangen alle gecontracteerde zorgaanbieders in de regio een informatiebrief van GGD 
Rotterdam-Rijnmond over het geactualiseerde beleidskader Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van de gemeente Ridderk 

de secretaris, 

dhr. H.W.J. Klaucke 
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