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Aan

Wethouder Sociaal domein en samenleving van de gemeente Hollands Kroon

Geachte mevrouw van Gent,
Na het lezen van uw brief d.d. 23 februari 2021, betreffende uw antwoorden op onze vragen ten
aanzien van het beleid omtrent het Wmo Toezicht binnen deze gemeente, zijn er bij de Wmoadviesraad nog een aantal vragen gebleven.
We beseffen dat onze reactie een tijd op zich heeft laten wachten, maar helaas is uw brief ergens
“blijven hangen”. Toch vinden wij dat we nog uw brief moeten reageren, omdat de Wmo-Adviesraad
met een aantal vragen blijft zitten.
De adviesraad is goed op de hoogte wat bij het takenpakket van een toezichthouder Wmo hoort.
Ook de Wmo adviesraad weet dat Toezicht er niet voor is om te beoordelen of de betrokken
organisaties hun doelen halen.
U schrijft ook dat onder andere door de Corona epidemie het niet gelukt is om het onderzoek af te
ronden. In de praktijk bij andere gemeentes blijkt dat ook “op afstand” en met Teams prima
onderzoeken gedaan kunnen worden; al beseffen we ook dat daarin wel een aantal beperkingen
zitten, zoals het fysiek bezoeken van locaties.
We hebben via de beleidsmedewerker inmiddels vernomen dat er samenwerking gezocht is/wordt
om samen met de gemeentes in de Noordkop het Wmo toezicht op te zetten en verder vorm te
geven. Wij zijn zeker voorstander van dit traject.
Maar waar het ons idee ontbreekt in uw antwoord (en uw brief geeft daarover geen duidelijkheid), is
een visie op Toezicht; wie welke verantwoordelijkheden heeft binnen het Wmo toezicht en hoe het
beleid op langere termijn omtrent toezicht vorm wordt gegeven?
We hebben van mevr. Remmerswaal gehoord dat er een beleidsstuk in concept is opgesteld. Wij zien
dit stuk met belangstelling tegemoet.
Wij zien uw reactie tegemoet
Hoogachtend,
Namens de Wmo-adviesraad,
H. Hermans
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