Aan het College van B. en W. van de gemeente Peel en Maas
Wilhelminaplein 1
5981CC PANNINGEN

Datum: 01-07-2015
Onderwerp: Voorstel toezichthoudend ambtenaar WMO

Geacht college,

Naar aanleiding van het voorstel toezichthoudend ambtenaar WMO dat ons ter kennisneming is toegestuurd doen wij u onderstaand onze
opmerkingen toekomen. In de begeleidende ambtelijk mail werd ons medegedeeld dat eventuele opmerkingen van de Adviesraad in de
uitvoering worden meegenomen.
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De Adviesraad is van mening dat voorstellen die aan het College van B. en W. in het kader van het sociaal domein, ook al
hebben ze betrekking op een regionaal beleidskader, ter advisering aan de Adviesraad dienen te worden aangeboden.
De Adviesraad is van mening dat de onafhankelijkheid van de toezichthouder en transparantie bij de uitvoering van de functie
belangrijke voorwaarden zijn bij de invulling ervan. Ook nationale kennisinstituten op het sociaal domein onderstrepen de
noodzaak van een onafhankelijk en transparant toezicht. Bij het onderhavige voorstel is sprake van “de slager die zijn eigen
vlees keurt”. De toezichthouder dient zich uitdrukkelijk onafhankelijk en transparant te profileren om zorgvragers en
zorgaanbieders te motiveren bij het melden van calamiteiten en het meewerken bij de uitvoering van het toezicht. Het
benoemingsvoorstel gaat uit van een tijdelijke functie-invulling en zal uiteindelijk in een regionaal kader van de zeven
samenwerkende gemeenten haar beslag dienen te krijgen. Dit laatste lijkt de Adviesraad een juist uitgangspunt.
De Adviesraad is van mening dat een uitgebreide functiebeschrijving, inclusief normatief kader, geboden is.
Naast een reactieve functie uitoefening wordt een proactief beleid aan de functie toegevoegd. Deze functie uitbreiding is een
verrijking van de functie en dient positief te worden beoordeeld.
Invulling van de functie voor 50 % wordt alleen gemotiveerd met het feit dat “sinds januari 2015 zich geen calamiteiten hebben
voorgedaan”. Afgezien van de vraag of over genoemd aspect van de functie voldoende met zorgvragers en zorgaanbieders is
gecommuniceerd, wordt er voorbij gegaan aan de proactieve kant van de functie.
Om de toezichtfunctie direct te kunnen uitvoeren worden de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de WMO als uitgangspunt
genomen. Tijdens de uitvoering kunnen , na onderzoek bij andere gemeenten in Noord-Limburg, nieuwe eisen worden
toegevoegd. De WMO (artikel 6 lid 2) schrijft voor dat de toezichthouder jaarlijks aan de minister dient te rapporteren over de
uitvoering van het toezicht. De Adviesraad stelt voor een tweetal voorwaarden aan de functie uitvoering toe te voegen i.c. een
jaarlijkse rapportage aan het College van B. en W. c.q. gemeenteraad en het maken van een (jaarlijks) plan m.b.t. de invulling
van het proactief beleid.
De Adviesraad vraagt zich af op welke wijze het toezicht aansluit c.q. wordt onderscheiden van de reguliere gemeentelijke
processen binnen het sociaal domein dan wel de gemeentelijke toezichtfunctie in het algemeen.
De Adviesraad pleit voor een actieve voorlichting bij de introductie van de toezichthoudersfunctie WMO.

Met vriendelijke groeten,
namens de Adviesraad Sociaal Domein,
J. Knapen
voorzitter

