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Onderwerp:  Brief van de minister van gezondheid naar aanleiding van de jaarrapportage van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de uitvoering van het Wmo-toezicht in 
2019. 

 
Aan: Het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon 
 
Geacht college, 
 
In onze digitale vergadering van  10 februari spraken wij onder andere over de jaarrapportage van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de uitvoering van het Wmo-toezicht in 2019.  
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft hierover een brief aan de Tweede Kamer 
( 8 december 2020, kenmerk 1785983-214673-DMO).  
 
De kernboodschap van deze brief is:  
 
De inspectie concludeert dat het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen onvoldoende is. 
Ondanks de geleverde inzet is het toezicht op lokaal niveau nog niet op orde. Deze conclusie stelt mij 
uiteraard niet gerust.  
Gezien mijn verantwoordelijkheid voor het stelsel zal ik steviger inzetten op het professionaliseren van 
gemeentelijke toezicht en – samen met de minister van BZK en de VNG - het verder versterken van de 
lokale democratische processen. Ik volg het advies van de IGJ en zet de maatregelen naar aanleiding 
van het jaarrapport 2018 voort:  
 

• Gemeenten ondersteunen om toezicht te professionaliseren;  

• Wettelijke verankeren openbaarmaking van Wmo-toezichtrapportages;  

• Samenwerking tussen GGD GHOR Nederland en VNG Naleving (t.b.v. een landelijk 
kennisnetwerk, hiermee kunnen de Wmo-toezichthouders hun positie en werkzaamheden in 
gezamenlijkheid onderhouden, verder ontwikkelen en zich verder professionaliseren);  

• Intensieve samenwerking tussen IGJ en Wmo-toezichthouders.  
 

Daarnaast neem ik nieuwe maatregelen naar aanleiding van het jaarrapport 2019:  

• Extra maatregelen om het landelijk kennisnetwerk te ontwikkelen;  

• Samen met de minister van BZK en de VNG maatregelen om de gemeenteraad binnen het 
Wmo-toezicht in positie te brengen;  



• Samen met de VNG, GGD GHOR Nederland en de IGJ - een verkenning naar standaardisatie in 
het Wmo-toezicht. De verkenning betreft het definiëren van mogelijke standaarden, de 
(verplichtende) werking ervan en de noodzakelijke ondersteuningsstructuur om deze 
standaarden te implementeren.  

 
Tot zover een citaat uit het begin van deze brief. 
 
De WMO-adviesraad ondersteunt deze brief van harte en vraagt het college: 
 

1. Hebt u kennisgenomen van de brief van de minister aan de Tweede Kamer 
2. Zo ja, gaat de gemeente Hollands Kroon gevolg geven om het toezicht zo vorm te geven dat 

een oordeel gevormd kan worden of de uitvoering overeenkomstig de wet en het lokale 
beleid en bijdraagt aan het behalen van de beoogde maatschappelijke effecten.? 

3. Het verplichtend karakter van openbaarmaking jaarverslag. Is de gemeente hiermee bezig.? 

En zo ja, wanneer wordt het jaarverslag openbaar gemaakt? 

 
Hoogachtend, 
De Wmo-adviesraad, 
S. Rienstra 

 


