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1. INLEIDING 

 

1.1 Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond 

Het regionaal toezicht Wmo (hierna ‘het Toezicht Wmo’) wordt gevormd door drie 

toezichthouders, die onder aansturing van het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-

Rijnmond in 14 gemeenten1 het toezicht op de kwaliteit van de ondersteuning in het kader van 

de Wmo 2015 uitvoeren. Daarnaast zijn de toezichthouders verantwoordelijk voor het toezicht 

op Beschermd wonen en de Maatschappelijke opvang in de gemeenten van de Hoekse Waard 

en de gemeente Lansingerland.  

 

De basis voor het toezicht is de Wmo 2015. Het toezicht wordt uitgevoerd bij zorgaanbieders, 

maar ook gemeenten die zelf ondersteuning leveren in het kader van de Wmo 2015. Wanneer 

in dit plan over zorgaanbieders wordt gesproken, betreft dit eveneens gemeenten.  

Het uitgangspunt voor de uitvoering van het toezicht is het toezichtskader, dat op 5 september 

2019 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. 

 

De verrichte activiteiten in 2019 zijn opgenomen in de jaarrapportage 2019, dat tegelijkertijd 

met dit werkplan is voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond.  

 

Dit werkplan beschrijft welke specifieke activiteiten het Toezicht Wmo in 2020  

(geprogrammeerd) zal uitvoeren en welke (ongeprogrammeerde) activiteiten verwacht worden. 

 

 

 

  

 
1 Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den 

IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. 
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1.2 Vormen van toezicht 

Het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond voert de volgende vier vormen van toezicht uit: 
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2. TOEZICHT WMO IN 2020 

 

Voor 2020 heeft het Toezicht Wmo de volgende activiteiten binnen de regio gepland: 

 

2.1 Structureel toezicht  

Sinds de start in 2016 heeft het Toezicht Wmo alle gecontracteerde aanbieders (met meer dan 

tien cliënten) bezocht om wederzijds kennis te maken. Aanbieders met minder cliënten zijn in 

dit kader administratief afgehandeld. Zij zijn verzocht om schriftelijk informatie aan te leveren 

en hebben hierop een schriftelijke reactie gekregen. Meerwaarde van deze vorm van toezicht 

is dat het Toezicht Wmo een beeld heeft van het ondersteuningsaanbod in de regio, dat de 

zorgaanbieders weten dat (en hoe) er toezicht op de uitvoering van hun activiteiten is 

georganiseerd en dat de zorgaanbieders (extra) geattendeerd zijn op de plicht tot het melden 

van calamiteiten het kader van de Wmo. 

 

De activiteiten in het kader van structureel toezicht in 2020 zal uit twee onderdelen bestaan: 

- Aanbieders die in 2020 nieuw gecontracteerd worden in deze regio zullen voor een 

bijeenkomst worden uitgenodigd om gezamenlijk kennis te maken met het Toezicht Wmo. 

Afhankelijk van het aantal nieuwe aanbieders zullen hiervoor één tot drie bijeenkomsten 

worden georganiseerd, verspreid in de regio. 

- Een selectie van minimaal tien grote aanbieders in de regio (met meer dan 100 cliënten) 

zullen benaderd worden om hun incidentenoverzichten en protocollen aan te leveren over 

de afgelopen twee jaar. Het Toezicht Wmo zal deze documenten analyseren. Bij de 

constatering dat het melden van calamiteiten onvoldoende onder de aandacht is bij een 

aanbieder of dat het aantal of de aard van de incidenten en calamiteiten vragen oproept bij 

het Toezicht Wmo, gaat Toezicht Wmo over tot een schriftelijke reactie of een bezoek.  

 

2.2 Proactief toezicht 

Proactief toezicht betreft de uitvoering van een aantal onderzoeken bij meerdere 

zorgaanbieders op basis van risicovolle thema’s en/of doelgroepen. Waar nodig worden ook 

algemene (beleidsmatige) bevindingen met betrekking tot het thema en/of doelgroep verwerkt 

en gecommuniceerd naar de regiogemeenten.  

 

Afronding toezicht op dagbesteding aan ouderen 

In 2019 is bij vier aanbieders in Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel toezicht 

uitgevoerd op de dagbesteding aan ouderen. De rapporten naar aanleiding van het toezicht 

zullen in 2020 openbaar worden gemaakt. Nieuw hierbij is dat aanbieders een reactie op de 

inhoud van het rapport (als bijlage) kunnen laten opnemen. 
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Daarnaast zullen de algemene bevindingen over de dagbesteding aan ouderen in deze 

gemeenten worden samengevat met het doel gemeenten in de regio op beleidsniveau van 

input te voorzien. 

 

Heronderzoek 

Er wordt heronderzoek verricht bij een van de aanbieders in Nissewaard die in 2018 is 

onderzocht in het kader van proactief toezicht op ondersteuning aan mensen met een licht 

verstandelijke beperking. 

 

Dagbesteding aan ouderen 

Er wordt heronderzoek verricht naar een van aanbieders die in 2019 zijn onderzocht op de 

kwaliteit van de dagbesteding aan ouderen. 

 

Nachtopvang 

In 2018 heeft een calamiteit plaatsgevonden waarbij een cliënt gebruik maakt van 

nachtopvang in deze regio. De betreffende zorgaanbieder heeft zelfonderzoek gedaan naar 

deze calamiteit. Diverse bevindingen van de onderzoekscommissie waren zorgwekkend. 

Daarbij zijn in 2019 diverse mediaberichten verschenen over de drukte op de nachtopvang en 

de brandbrief van de G4-steden over verdubbeling van het aantal daklozen. Op basis van 

deze informatie heeft het Toezicht Wmo de “veiligheid in de nachtopvang” geclassificeerd als 

risicovol. Toezicht Wmo zal in 2020 starten met een onderzoek naar de veiligheid van alle 

nachtopvanglocaties in de regio Rotterdam-Rijnmond.   

 

Afhankelijk van de ruimte in het toezichtsprogramma zal een nieuw onderwerp voor proactief 

toezicht worden voorbereid. 

 

2.3 Preventief toezicht 

Preventief toezicht is de uitvoering van toezicht bij een aanbieder op basis van signalen die 

het Toezicht Wmo heeft ontvangen van derden, zoals (met name) gemeenten, maar ook 

burgers, zorgkantoren en de landelijke inspectie. De bevindingen en oordelen over de kwaliteit 

van ondersteuning worden verwoord in een rapportage. 

 

Heronderzoek 

Er wordt heronderzoek uitgevoerd bij een aanbieder die in 2019 onderzocht is. Omdat de 

verbetermaatregelen grotendeels een verbeterslag van de dossiervorming en registratie 

betroffen, zal dit heronderzoek op locatie administratief worden uitgevoerd. 
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Lopend onderzoek 

Half december is een onderzoek gestart bij een pgb-aanbieder waarover afgelopen jaren 

meerdere signalen zijn ontvangen. De aanbieder verleent vooralsnog geen volledige 

medewerking. Toezicht Wmo zal in 2020 de mogelijkheden verkennen om alsnog volledig het 

toezicht uit te voeren. 

 

Nieuwe onderzoeken 

Op basis van de verzamelde signalen in de periode 2016 tot en met 2019 en mogelijke nieuwe 

signalen in 2020 is de verwachting dat bij vier aanbieders preventief toezicht wordt uitgevoerd.  

 

Eventueel nader preventief toezicht zal afhankelijk zijn van: 

- de capaciteit van het Toezicht Wmo; 

- de prioritering van het preventief toezicht ten opzichte van de andere vormen van toezicht. 

 

2.4 Reactief toezicht 

Aanbieders moeten calamiteiten in het kader van de Wmo 2015 melden bij het Toezicht Wmo.  

Het Toezicht Wmo voert dan reactief toezicht uit. Toezicht Wmo is hierbij afhankelijk van de 

bekendheid van aanbieders met het Toezicht Wmo, de meldingsbereidheid van aanbieders en 

de mate waarin aanbieders in staat zijn (gedegen) zelfonderzoek uit te voeren. Calamiteiten 

zijn niet te voorspellen. Reactief toezicht kan daarom niet gepland worden.  

 

- Uitzondering hierop zijn de meldingen van calamiteiten die in 2019 gedaan zijn en nog bij 

aanbieders in onderzoek zijn. Dit betreft 6 calamiteiten, die in 2020 afgehandeld worden. 

 

- Het verwachte aantal nieuwe meldingen zal, gebaseerd op de aantallen in 2019, ongeveer 

16 zijn. De verwachting is dat het reactief toezicht op 12 van deze meldingen in 2020 

afgerond zal zijn.  

 

- Voor meldingen die aan het einde van 2020 gedaan worden, zal het reactief toezicht een 

doorlooptijd in 2021 hebben, gezien de doorloop van de zelfonderzoeken of de afrondende 

activiteiten van het Toezicht Wmo zelf. 

 

Het Toezicht Wmo heeft in 2019 voor het uitvoeren van een zelfonderzoek door 

zorgaanbieders en gemeenten een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn is in 2019 bij diverse 

zorgaanbieders als pilot ingezet en zal in 2020 worden geëvalueerd, waarna besloten zal 

worden of het wordt geïmplementeerd.  

 

In het kader van een leertraject lean-management van een van de toezichthouders zal de 

werkwijze reactief toezicht geëvalueerd worden en waar nodig worden aangepast. 



7 
 

3. OVERIGE ACTIVITEITEN 

 

3.1 Toezichtskader 

Het toezichtskader dat in 2019 is opgesteld en is afgestemd met gemeenten, zorgaanbieders 

en vertegenwoordigers van cliëntenraden zal in januari 2020 door alle Colleges van 

Burgemeester en Wethouders in de regio zijn vastgesteld. Het toezichtskader is daarmee 

geformaliseerd. Het Toezicht Wmo zal hierover actief communiceren richting zorgaanbieders 

en het toezichtskader op de website van het Toezicht Wmo plaatsen. 

 

Afspraak is dat de gemeenten de communicatie over het toezichtskader naar overige 

belanghebbenden voor hun rekening nemen. Toezicht Wmo adviseert daarbij om met name 

aandacht te hebben voor medewerkers van de gemeenten en medewerkers van wijkteams (in 

verband met signalering) en voor pgb- aanbieders.  

 

Het Toezicht Wmo kan door gemeenten benaderd worden voor het geven van toelichting op 

het nieuwe Toezichtkader, bijvoorbeeld aan medewerkers, in een beleidsoverleg of in 

voorbereiding op een eventuele behandeling in een raadscommissie of gemeenteraad. 

 

3.2 Samenwerking met de regiogemeenten 

Met het oog op het belang van een goede samenwerking met de gemeenten zal de 

afstemming op ambtelijk niveau voortgezet worden door middel van bilateraal contact met de 

betreffende beleidsadviseurs en via het regionaal overleg van de beleidsadviseurs Wmo.  

 

De afspraken met de verantwoordelijke wethouders, zoals in 2019 aangekondigd, zijn gepland 

en vinden begin 2020 plaats. 

 

In aanvulling daarop blijft het Toezicht Wmo beschikbaar om lokaal of in overleggen van het 

algemeen bestuur van de GGD Rotterdam-Rijnmond de activiteiten toe te lichten of nader af te 

stemmen.  

 

De regiogemeenten worden net als voorgaande jaren geïnformeerd over de resultaten van de 

onderzoeken. Ook de rapportage aan het Algemeen Bestuur over het geheel aan activiteiten 

van het Toezicht Wmo zal wederom halfjaarlijks gebeuren.  

 

Tot slot zal het Toezicht Wmo aandacht blijven hebben voor de afstemming / samenwerking 

met de gemeentelijke toezichthouders rechtmatigheid, voor zover gemeenten dit hebben 

georganiseerd. 
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3.3 Samenwerking met derden 

Bestaande overleggen op landelijk niveau worden voortgezet ten behoeve van afstemming, 

samenwerking en professionalisering: het overleg met andere toezichthouders Wmo bij GGD 

GHOR Nederland, overleg met de andere ‘koplopers’ voor het Toezicht Wmo en eventuele 

andere toezichthouders.  

 

De in 2019 gemaakte aanpassingen in het landelijk afsprakenkader2 zullen in 2020 worden 

geformaliseerd op het moment dat de VNG het aangepaste afsprakenkader vast heeft gesteld. 

Nieuw element hierin zal de afstemming zijn naar aanleiding van de komst van Wet zorg en 

dwang en de Wet verplichte ggz.  

 

Vorig jaar is aangekondigd dat er landelijk voornemens zijn om de toetsingscriteria in het 

landelijke format toetsingskader te herzien. Het Toezicht Wmo zal voor input het nieuwe 

toezichtskader van de GGD Rotterdam-Rijnmond beschikbaar stellen. Hetzelfde heeft reeds 

plaatsgevonden ten behoeve van de handreiking die momenteel landelijk wordt opgesteld ten 

behoeve van de openbaarmaking van rapporten, na toezegging hiervan door de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer. Waar nodig, blijft het Toezicht 

Wmo beschikbaar om de ervaringen met het openbaarmakingsbeleid in Rotterdam-Rijnmond 

te delen. 

 

Ontwikkelingen bij de VNG, het Toezicht Sociaal Domein en Inspectie gezondheidszorg en 

jeugd zullen gemonitord worden, mede in het licht van het debat dat in de Tweede Kamer-

commissie heeft plaatsgevonden over de voortgang van het Toezicht Wmo landelijk. 

 

Contact met overige netwerkpartners, zoals de zorgkantoren en de Wmo-cliëntenraden, zal 

onder aandacht van het Toezicht Wmo blijven.  

 

3.4 Professionalisering  

In 2020 zullen wederom ad hoc activiteiten plaatsvinden om op de hoogte te blijven en te leren 

over relevante landelijke, regionale of gemeentelijke zaken inzake de Wmo en de uitvoering 

van het toezicht. Een voorbeeld hiervan is de ervaringen die andere toezichthouders Wmo op 

doen met specifieke vormen van toezicht of de afstemming in het kader van de Wzd / Wvggz. 

 
2 “Afsprakenkader en draaiboeken; Voor de afstemming van het Wmo-toezicht van de gemeente en het nalevings- en 
stelseltoezicht van de rijksinspecties in het sociaal domein”, VNG 




