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Emmen maakt stappen in het toezicht op de Wmo  

 

De gemeente Emmen beschikt sinds januari 2015 over een toezichthouder op de  

kwaliteit en rechtmatigheid van de Wmo. Uitgangspunten van dit toezicht zijn 

kwaliteit en zorgintegriteit. De opgedane ervaringen sinds de invoering maken de 

gemeente klaar voor een vervolgstap. Handhaving en de plaats van het toezicht 

krijgen daarin veel aandacht! 

 

Ria Sterkenburgh is als Teamleider Maatschappelijke Zaken en Zorg (MZZ) 

verantwoordelijk voor het gemeentelijke toezicht op de Wmo en – sinds 1 mei 

2016 – de Jeugdwet. De keuze voor de uitgangspunten kwaliteit en 

zorgintegriteit heeft volgens Ria te maken met de kwetsbaarheid van een deel 

van de nieuwe doelgroep per 1 januari 2015. ‘Wij willen die groep inwoners 

behoeden voor misstanden en misbruik.’ 

 

Huidige praktijk toezicht en handhaving 

Monitoring van de kwaliteit is allereerst verweven in het contractmanagement. 

Hierbinnen en hiernaast vinden dossieronderzoek, cliëntinterviews en 

bedrijfsbezoeken plaats. ‘We bezoeken alle aanbieders waar we een contract 

mee hebben’, vertelt Ria. ‘In 2015, het jaar na de decentralisatie, bezochten we 

ook aanbieders van pgb-gefinancierde zorg. Aangekondigd én onaangekondigd.’ 

Bij deze bezoeken controleren we de naleving van contracten en plannen, maar 

er vallen ook zaken op die anders niet zichtbaar zouden worden, zoals 

gebrekkige hygiëne. Daar handhaven we ook op. Verder voerde de gemeente het 

afgelopen jaar een 100-procentscontrole uit: klopt de factuur met de 

beschikking? Ten slotte is er preventief aandacht voor de pgb-vaardigheid van 

cliënten. 

 

Netwerk van de toezichthouder 

De contractmanager is als toezichthouder onderdeel van een netwerk. Binnen de 

afdeling MZZ maakt hij – voor kwaliteitstoezicht – gebruik van de inhoudelijke 

kennis van de kwaliteitsmedewerkers en adviseurs Wmo. Op rechtmatigheid 

werkt hij meer samen met de accountmanager.  

Ook breder binnen het sociale én het fysieke domein vindt de toezichthouder zijn 

weg en vice versa. Bouw- en woningtoezicht controleerde vorig jaar een woning 
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op rechtmatige bewoning. Tijdens het bezoek bleek dat daar cliënten mét een 

pgb woonachtig waren, zónder paspoort en bewegingsvrijheid. Ria: 

‘Woningtoezicht koppelde dit aan ons terug. Een vervolgactie was cliënten elders 

te plaatsen met de juiste kwalitatieve ondersteuning.’ 

Ook de lijnen met de toezichthouders op de Participatiewet zijn kort. ‘We 

bereiden momenteel een gezamenlijk voorstel voor om steekproefsgewijs de 

rechtmatigheid van pgb bij het gebruik van meerdere voorzieningen, zoals een 

uitkering onder de Participatiewet, te controleren.’ 

Ten slotte werkt de gemeente Emmen als toezichthouder Wmo nauw samen met 

Achmea. ‘Signalen staan vaak niet op zichzelf’, vertelt Ria. ‘En vaak zie je dat 

zorgaanbieders zowel cliënten met indicaties binnen de Wmo, Jeugdwet en Wlz 

hebben. Samen optrekken is dan gewoonweg noodzakelijk.’ 

 

Tegen dingen aanlopen 

De gemeente Emmen heeft nu bijna twee jaar ervaring met Wmo-toezicht. Ria 

vertelt dat zij en haar collega’s – na ongeveer een jaar – ‘gewoon maar eens 

begonnen zijn om dingen op te schrijven’. Waar loop je tegenaan? Wat zie je 

allemaal? Gaat het over kwaliteitstoezicht, dan is dat bijvoorbeeld de behoefte 

aan een kwaliteitsregister, waarin ondermaatse zorgaanbieders staan.  

De grootste knelpunten op het gebied van rechtmatigheid zitten bij de pgb. 

Daarbij is ook de plaats van het toezicht een punt van aandacht. 

 

Fraudegevoeligheid Pgb 

Vooralsnog volgt het toezicht op rechtmatigheid de kwaliteit. ‘In de meeste 

gevallen is het zo’, zegt Ria, ‘dat waar de kwaliteit niet in orde, het ook schort 

aan de rechtmatigheid. En vice versa.’ Toch kwam ook in Emmen de 

fraudegevoeligheid van het pgb de afgelopen tijd aan het licht. Zo vroeg de 

moeder van een licht verstandelijk beperkte zoon zich in een gesprek met de 

gemeente af waarom haar zoon onvoldoende geld had om zijn eigen bijdrage te 

betalen. De aanbieder waar deze jongen in zorg was, bood hem intramurale zorg 

op basis van een pgb. Daarnaast vroeg de aanbieder ook nog een – onterecht 

hoge – woonkostenvergoeding. Het genoemde geval kwam boven tafel door een 

alerte medewerker. Ria noemt ook dossieronderzoek, het bevragen van cliënten 

en gebruikmaken van de CAK-monitor als controlemiddelen voor rechtmatigheid. 

‘Dat vraagt wel iets van de organisatie. We zitten nu middenin dat proces. 
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Inmiddels liggen er aanbevelingen voor quick wins en werkt de gemeente bezig 

aan een systeem voor toezicht en bestuursrechtelijke handhaving in Wmo/pgb-

zaken.  

 

Van quick wins naar handhavingsmodel 

In de preventieve sfeer signaleerde de gemeente al een aantal quick wins. Die 

hebben betrekking op zaken zoals het aanpassen van aanmeldformulieren voor 

Wmo en van teksten in beschikkingen. Het opzetten van een handhavingsmodel 

vergt meer tijd. Als onderlegger hiervoor neemt de gemeente onder meer het 

werkproces pgb onder de loep. Waar zitten de fraudegevoeligheden? Wat zijn 

mogelijke maatregelen om die tegen te gaan? Ria: ‘Denk aan het 

ondersteuningsplan. Dat is vaak knip- en plakwerk. Daarom vragen we hier ook 

op door bij onze cliënten. We controleren zo of een cliënt zich bewust is van de 

verantwoordelijkheden die bij een pgb horen. Bij twijfel zorgen we voor 

onafhankelijke cliëntondersteuning.’ 

Ook zorgt de gemeente ervoor dat de verschillende processtappen in een 

logischer verband met elkaar komen te staan. Controle en handhaving mogen 

voor betrokkenen geen verrassing zijn. 

 

Positie van toezicht 

Op dit moment is de toezichthouder onderdeel van de afdeling MZZ. De 

gemeente bekijkt of die rol ondergebracht kan worden bij de ‘club’ van 

toezichthouders op de Participatiewet en het fysieke domein, die al nauw met 

elkaar samenwerken. ‘Bij het toezicht op de kwaliteit kan de toezichthouder dan 

gebruikmaken van de beoordeling door andere disciplines’, licht Ria toe. Waar ze 

zich nog enigszins zorgen om maakt, is de manier van handhaven. ‘Toezicht en 

handhaving binnen de Participatiewet en het fysieke domein zijn heel erg plat. 

Pleeg je fraude met je uitkering, dan trekken we de uitkering in en leggen je een 

boete op. Exploiteer je een wietplantage in een woning, dan zetten we je het 

huis uit. Binnen de Wmo willen we onze inwoners juist beschermen tegen 

misbruik door zorgverleners. Wil je een gebouw sluiten waar ook kwetsbare 

cliënten met een pgb wonen, dan moet je daar van tevoren goed over nadenken. 

Je moet al een alternatieve voorziening voorhanden hebben.’ 
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Toch voelt Ria wel de behoefte om aan te sluiten bij de toezichthouders op de 

Participatiewet en het fysieke domein. De toezichthouder kan dan vanuit meer en 

andere perspectieven naar zaken kijken. Bij signalen van onze contractmanager 

kan hij kijken of er nog meer speelt, zoals uitkeringsfraude, illegale bouw of 

overlast. ‘Het maakt het toezicht op de Wmo veel minder alleenstaand en 

kwetsbaar.’  

 

Wordt vervolgd! 


