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Onderwerp: Toezicht Wmo b¡¡ GGD Amsterdam

Geachte leden van de raad,

Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Beemster het volledige (calamiteiten-,
signaalgestuurd en kwaliteits-) toezicht op de Wmo bij GGD Amsterdam ondergebracht.
Met de invoering van de Wmo 2015 is het toezicht op de naleving van de gestelde
kwaliteitseisen aan de gemeente overgelaten (art 6.1 Wmo 2015). Niet de lnspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (lGJ) maar het gemeentebestuur houdt toezicht en dat doet zij
o.a. door een toezichthoudend ambtenaar aan te wijzen.
Toezicht Wmo 2015 hadden de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland bij GGD Zaanstreek-Waterland belegd.

De vorige opdracht inzake Toezicht Wmo liep af en er is toen besloten om de nieuwe
opdracht bij GGD Amsterdam onder te brengen.
Om de opdracht aan GGD Amsterdam te bekrachtigen is er een convenant met GGD
Amsterdam aangegaan per 1 januari 2020 voor de duur van 2 jaar en loopt derhalve tot en
met 31 december 2021. Dit Convenant kan niet tussentijds worden opgezegd. Na
wederzijdse tevredenheid kan dit Convenant daarna voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Elk najaar bepalen de toezichthouder Wmo en de regio-gemeenten de invulling van het
toezicht voor het daarop volgende jaar. ln het jaarplan wordt een onderscheid gemaakt
tussen Calamiteitentoezicht, signaalgestuurd toezicht, kwaliteitstoezicht en thematisch
toezicht. De onderwerpen van kwaliteitstoezicht en/of thematisch toezicht worden per jaar
bepaald. ln het Jaarplan 2020 zal de focus komen te liggen op Hulp bij het Huishouden
(HBH). Het Jaarplan Toezicht op de Wmo 2020 treft u als bijlage bij deze brief aan.

Wijvertrouwen u hiermee voldoende te hebben geihformeerd.
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