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lnleiding
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 heeft het gemeentebestuur de
opdracht zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning. Het gemeentebestuur heeft ook de
opdracht zorg te dragen voor de kwaliteit en de continurÏeit van de voorzieningen, die in dat kader
worden aangeboden. ln het verlengde hiervan heeft het gemeentebestuur tot taak toe te zien op de
naleving van wat bij of volgens de Wmo is geregeld. Op basis van art. 6.1, eerste lid, van de Wmo is
het college bevoegd en verplicht toezichthouders aan te wijzen. Op 23 januari heeft ons college
besloten om samen met de vijf andere D6-gemeenten de GGD West-Brabant vanaf 1 januari 2018
voor twee jaar aan te wijzen als toezichthouder Wmo.

lnhoud
De GGD heeft ook op andere maatschappelijke terreinen een toezicht houdende rol en heeft
functionarissen in dienst die volgens de genoemde kaders en op medisch terrein kunnen opereren.
Naast Halderberge en de andere vijf D6-gemeenten beleggen ook de gemeenten Oosterhout,
Drimmelen, Geertruidenberg, Aalburg, Werkendam, Woudrichem (Dongemond gemeenten) en
Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht (Brabantse Wal gemeenten) het toezicht bijde GGD
West-Brabant.
ln de gemeentelijke beleidsplannen is aangegeven dat de gemeenten zowel reactief (op basis van
een melding) en proactief (op basis van een steekproef) toezicht houden. Een mix van deze vormen
achten wij de meest aangewezen optie. Het reactief toezicht heeft de eerste prioriteit en de tweede
prioriteit wordt gelegd bij het proactief toezicht in de vorm van steekproeven, waarin een balans wordt
aangebracht in grote/kleine aanbieders en bestaande/ nieuwe aanbieders en de doelgroep kwetsbare
burgers. Hiermee wordt bereikt dat jaarlijks ongeveer 25o/o van de aanbieders wordt gecontroleerd.
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