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ONDERWERP

Jaarrapportage 2018 Kwaliteitstoezicht Wmo GGD Zeeland
Geachte leden van de raad,
De invoering van de Wmo 2015 legt de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke zorg
en het toezicht hierop bij de gemeenten. In Zeeland hebben de 13 gemeenten de directeur
van GGD Zeeland (Directeur Publieke Gezondheid) als toezichthouder Wmo aangesteld.
Twee medewerkers van de GGD Zeeland zijn door de directeur gemachtigd om de
toezichtstaken uit te voeren.
De gemeenten in Zeeland hebben in gezamenlijkheid gekozen voor reactief toezicht. Dit
houdt in dat de toezichthouders Wmo toezichtstaken uitvoeren na een melding van een
calamiteit of een geweldsincident bij een aanbieder tijdens het uitvoeren van de Wmo taken.
Dit toezicht vindt plaats met een formatie van in totaal 0,3 fte (12 uur per week) voor de
gemeenten in Zeeland.
Medio 2019 hebben wij de jaarrapportage over 2018 ontvangen. Door omstandigheden is
deze lang blijven liggen. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan.
De jaarrapportage is opgesteld door de toezichthouders. In het rapport worden de volgende
zaken kort weergegeven:
1. Inventarisatie van de uitgevoerde acties in het kader van kwaliteitstoezicht Wmo.
2. Verantwoording van de ingekochte uren 2018.
3. Verwachtingen / wensen uitspreken 2019 e.v.
Inventarisatie en verantwoording van de uitgevoerde acties in het kader van
kwaliteitstoezicht Wmo.
In de eerste helft van 2018 is één melding in behandeling genomen. Twee lopende
meldingen uit 2017 zijn afgesloten.
In de tweede helft van 2018 zijn drie nieuwe meldingen in behandeling genomen. Bij één
melding is meerdere keren overleg geweest met de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ).
Dit had te maken met het feit dat de aanbieder, waar de calamiteit had plaatsgevonden, een
negatief rapport had ontvangen van de IGJ over één zorglocatie.
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Alle nieuwe meldingen zijn op één na in 2018 afgerond. Elke melding vergt een fors aantal
uren voor onderzoek, gesprekken met alle betrokkenen en rapportages.
Naast diverse interne overleggen, een overleg met een zorg aanbieder en een gemeente,
overleggen met de Rijksinspectie IGJ en een externe bijeenkomst van VNG over fraude
opsporing, hebben in 2018 in totaal twee landelijke en twee regionale overleggen
plaatsgevonden. Vanwege de kennis en kunde die hiermee vergaard wordt en het netwerk
dat hieraan is verbonden, zijn deze ook bijgewoond door de toezichthouders.
Hiernaast is de GGD Zeeland benaderd door de gemeente Schouwen-Duiveland voor het
uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek bij een nieuwe aanbieder Beschermd Wonen. Dit
onderzoek heeft buiten de contract uren om plaatsgevonden. Omdat dit onderzoek anders
een te groot beslag zou leggen op de capaciteit voor heel Zeeland.
Verwachtingen en wensen
Voor 2019 zijn dezelfde aantal uren Wmo-toezicht begroot als in 2018; in totaal 12 uur per
week voor de gemeenten in Zeeland.
De GGD Zeeland wil zich blijven ontwikkelen als toezichthouder Wmo. In overleg met
verschillende gemeenten is in 2019 gekeken naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van
het takenpakket van de toezichthouders. Dit betreft signaal gestuurd en/of pro-actief
toezicht. Voorafgaand aan een definitieve keuze welke zal plaatsvinden in 2020, zal er een
evaluatie plaatsvinden tussen de toezichthouders en vertegenwoordigers van de gemeenten
over de geleverde dienstverlening van de afgelopen jaren. Hierbij worden de
toezichthouders ondersteund door de strategisch beleidsadviseur van de GGD.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,
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