Factsheet Rol van gemeenten en
inspecties in het kader van toezicht
Ter voorbereiding op de ‘Cursus crisismanagement’ tijdens de tweedaagse van de subcommissie Jeugd op 29
oktober 2014 geven we hier een toelichting op de rol van de gemeente en de rol van de inspectie in het kader
van toezicht in het sociaal domein. In het Afsprakenkader staan de afspraken over de samenwerking tussen
inspecties en gemeente inzake het toezicht op de wettelijke kwaliteitseisen die worden gesteld aan jeugdhulpverleners en gecertificeerde instellingen.
Ook is er de handreiking Communicatie bij calamiteiten met handvatten voor de interne organisatie van gemeenten en voor het maken van afspraken met instellingen over het melden en afstemmen van communicatie
bij calamiteiten. Beide documenten zijn dynamisch en kunnen dus naar aanleiding van calamiteiten of nieuwe
kennis worden aangepast.

Rol van de gemeente
De gemeenteraad voert toezicht op het gemeentelijk beleid uit en krijgt daarbij hulp van de lokale rekenkamer
en van bijvoorbeeld een burgerpanel of lokale ombudsman. Colleges moeten zich voor de horizontale verantwoording over het gevoerde beleid en de resultaten in de uitvoering verantwoorden naar de gemeenteraden.
Het toezicht van de gezamenlijke rijksinspecties richt zich op de uitvoering, niet op lokale beleidskaders. Rijksinspecties voeren dus geen toezicht op gemeentelijk beleid uit. Alleen als de uitvoering bij gemeenten ligt, is de
gemeentelijke uitvoeringsorganisatie object van toezicht. Er is dus geen of zeer beperkt interbestuurlijk toezicht
mogelijk.
Jaarwerkplan
De inspectie stelt ieder jaar een jaarwerkplan op. De inspectie informeert hierin over de voorgenomen geprogrammeerde toezichtactiviteiten in het jaar 2015. De inspectie maakt daarbij inzichtelijk welk deel van haar capaciteit zij inzet voor geprogrammeerd toezicht. Afgesproken is dat gemeenten hierop tijdig kunnen reageren.

Oktober
2014

Het voorstel van de VNG is om het jaarwerkplan jaarlijks in september bij de subcommissie Jeugd te agenderen.

Calamiteiten
De gemeente kan in de contracten met instellingen vastleggen dat deze over aard en inhoud van de calamiteit
informeren, zie hiervoor de handreiking Sturing en bekostiging tweede lijn. Ook kan het borgen van de continuïteit van zorg in het contract worden vastgelegd.
Het is van belang om de rolverdeling bij een calamiteit goed af te bakenen. De gemeente heeft bestuurlijke verantwoordelijkheid en de aanbieder heeft operationele verantwoordelijkheid.
Verschillende gemeenten kunnen betrokken zijn bij een calamiteit waar de calamiteit heeft plaatsgevonden. Het
kan gaan om de gemeente die het inkoopcontract heeft gesloten met de aanbieder, de gemeente waar de jongere verblijft en de gemeente waar de ouders ingeschreven staan.
Nieuwe toetreders
Wanneer een gemeente een contract afsluit kunt u op website/inspectieloket (website wordt voor 1 januari 2015
bekend gemaakt) checken of een instelling bekend is bij de inspectie. Als de instelling niet bekend is wordt dit
gemeld bij de inspectie en wordt een contract onder voorbehoud van een risico-analyse van de inspectie gesloten.

Rol van de inspectie
Met toezicht wordt bedoeld: het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan
de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan
interveniëren. Het toezicht op aanbieders van jeugdhulp wordt door de IJZ, IGZ en Inspectie VenJ gedaan. Deze
inspecties toetsen of de aanbieders de vereiste kwaliteit leveren en of zij voldoen aan de wettelijke eisen. Het
toezicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen ten aanzien van jeugdigen is belegd bij de inspectie
VenJ. De IGZ is verantwoordelijk voor het toezicht binnen de zorgsector. De inspectie is naar aanleiding van een
calamiteit verplicht om onderzoek in te stellen en hierover te rapporteren.
De inspecties werken samen in het sociaal domein zijn vijf rijksinspecties actief die samenwerken onder de naam
‘Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ). Dat zijn de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en
Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie SZW.
De inspecties kunnen de integrale uitvoering op lokaal niveau in veel gevallen niet op basis van sectorale toetsingskaders beoordelen. Een ‘integraal perspectief’ betekent dat in sommige situaties een instelling die vanuit
sectoraal perspectief vol aan de bak zou moeten, bewust een stapje terug doet, als een andere sector met een
meer perspectiefvolle aanpak bezig is.
Jaarwerkprogramma
De inspecties sturen jaarlijks het concept Jaarwerkprogramma met de agenda van de subcommissie van september naar de gemeenten met het verzoek daarop te reageren. De inspecties hebben thema’s opgesteld voor het
Jaarwerkprogramma met een lijst van onderwerpen voor geprogrammeerd toezicht. Dit zal 80% zijn van het
werk van de inspecties. Ongeveer 20% van het werk van de inspectie zal bestaan uit ongeprogrammeerd toezicht
(calamiteiten).
Nieuwe toetreders
De inspectie stelt in geval van een nieuwe toetreder een risico-analyse op en koppelt de uitkomsten terug aan de
gemeente.
Handhaving en onderzoek
Gemeenten krijgen een wettelijke taak opgedragen vanuit het Rijk. Zodra er signalen zijn dat deze taak niet of
niet naar behoren wordt uitgevoerd of bij besluiten die in strijd zijn met hogere wet- en regelgeving behoort een
gemeenteraad op de hoogte gesteld te worden om op passende wijze op te treden richting het college. Ook als
de toezichthouder signalen krijgt moet deze altijd eerst bij de gemeenteraad verifiëren of deze al actie heeft ondernomen, en zo niet verzoeken om dat alsnog te doen. Vervolgens kan een toezichthouder de interventieladder
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(zie onderstaande figuur) aflopen. Hierbij kan bij vermeende misstanden nadere informatie gevraagd worden,
ambtelijk en bestuurlijk overleg kan plaatsvinden om tot oplossingen te komen en in laatste zin een interventie
door middel van het taakverwaarlozingsinstrument of schorsing- en vernietigingsinstrument, al dan niet voorafgegaan door een termijn om de misstanden alsnog op te lossen.
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Verscherpt toezicht
Onderzoek leidend tot plan van
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Jeugdhulpaanbieder

Inspectie

•Sluit contracten met
Jeugdhulpaanbieders
•Gemeenteraad houdt toezicht op
beleid, rekenkamer kan daarbij
ondersteunen
•College krijgt informatie van
aanbieder en legt daarover
verantwoording af
•Reageert op het Jaarwerkplan van
de Inspecties
•Gemeente zorgt voor informatie tbv
een onderzoek van de inspectie
•Checkt op de nader bekend te
maken website of een contract met
een nieuwe toetreders wordt
gesloten.
•Indien een contract wordt gesloten
met een nieuwe toetreder wordt dat
gemeld bij de inspectie

•Informeert de inspectie bij een
calamiteit
•Geeft het college sturingsinformatie
•Informeert de gemeente (indien in
contract opgenomen) over de aard
en inhoud van de melding aan de
inspectie.

•Toetst of de aanbieders de vereiste
kwaliteit leveren
•Indien de gemeente jeugdhulp
uitvoert, dan is de
uitvoeringsorganisatie opbject van
toezicht
•Inspecties sturen het concept
jaarwerkprogramma begin
september naar de gemeenten met
het verzoek daarop te reageren
•Bij voornemens tot handhaving
wordt met de gemeente afgestemd
wat de gevolgen zijn voor het
jeugdhulpaanbod
•Informeert gemeenten bij onderzoek
en rapporteert de uitkomsten van
het onderzoek aan gemeenten
•Stelt in geval van een nieuwe
toetreder een risico-analyse op en
koppelt de uitkomsten terug aan de
gemeente
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Systeemverantwoordelijkheid
De definitie van systeemverantwoordelijkheid kan als volgt worden omschreven: “Systeemverantwoordelijkheid
betreft de verantwoordelijkheid voor de inrichting en de werking van een wettelijk systeem van bevoegdheden
en verantwoordelijkheden en op hoofdlijnen voor de maatschappelijke effecten in relatie tot de doelstellingen
ten aanzien van dat systeem.”
Systeemverantwoordelijkheid betreft dus niet de verantwoordelijkheid over hoe de resultaten worden gehaald
en hoe de maatschappelijke effecten worden bereikt. De verantwoording daarover is horizontaal belegd.
In het kader van de systeemverantwoordelijkheid kan informatie worden opgevraagd. Dit gaat om geaggegreerde informatie over het gehele systeem. Het gaat hierbij niet om individuele gevallen. Om te zorgen dat er geen
risico-regelreflex ontstaat is het erg belangrijk dat er onderscheid is tussen wat wettelijk vastgelegd is (alleen dan
is toezicht mogelijk) en wat bijvoorbeeld kwaliteitsnormen en monitors zijn (die niet wettelijk zijn vastgelegd).
Hiermee kun je voorkomen dat er via de zogenoemde keten- of systeemverantwoordelijkheid toch een vorm van
toezicht op het beleid van (individuele) gemeenten komt.

Interbestuurlijk toezicht
Interbestuurlijk toezicht betreft de vraag of taken worden uitgevoerd conform de wettelijke verplichtingen. Als
een taak is belegd bij een bestuurslaag is de eerstverantwoordelijke toezichthouder het democratische orgaan.
Deze horizontale verantwoording borgt dat op een zo laag mogelijk niveau taken adequaat uitgevoerd en gecontroleerd worden conform de principes van subsidiariteit.
Gemeenten zijn daarmee primair verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de wettelijke verplichtingen en
de controle daarop. De colleges van B&W leggen daartoe verantwoording af aan gemeenteraden. Als tweedelijns
toezicht noodzakelijk is kennen we het systeem van interbestuurlijk toezicht. De toezichthouder, Gedeputeerde
Staten of (vak)minister controleert op hoofdlijnen of gemeenten hun wettelijke taken ook adequaat uitvoeren.
De toezichthouder hanteert de volgende principes voor het uitvoeren van haar toezichtsfunctie:
• sober en terughoudend toezicht
• aflopen interventieladder alvorens ingrijpen
• pas ingrijpen als horizontale verantwoording faalt op basis van het generieke toezichtsinstrumentarium conform de
Gemeentewet.
• hoe meer beleidsvrijheid, hoe terughoudender het toezicht

Nadere afspraken
Tijdens de ‘Cursus crisismanagement’ is het van belang om tot nadere afspraken te komen over het Jaarwerkprogramma en het vormgeven van informatie-uitwisseling. Daarbij is het belangrijk om de verantwoordelijkheden in
het kader van interbestuurlijk toezicht helder te hebben.
Het Afsprakenkader en de handreiking Communicatie bij calamiteiten zijn dynamische documenten. Als er wijzigingen gewenst zijn dan hoort de VNG dat graag. Er wordt momenteel gewerkt aan een themapagina
Kwaliteit en toezicht, waarover u ook contact kunt opnemen met het aanspreekpunt.
Jaarwerkprogramma
Het Jaarwerkprogramma van de inspecties is een concept. De bespreking van dit concept Jaarwerkplan is nu
onderdeel van ‘Cursus crisismanagement’. Het is belangrijk om aan het eind van deze sessie eventuele gewenste
aanpassingen helder te hebben. Het voornemen is om jaarlijks in september het concept Jaarwerkprogramma te
agenderen, ook is het gewenst om hierover uw wensen helder te hebben.

Informatie-uitwisseling
Tijdens de sessie ‘Cursus crisismanagement’ moeten nadere afspraken gemaakt worden over de wijze waarop
de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen rijksinspecties en gemeenten vorm krijgen. Het is daarbij
belangrijk dat op basis van gelijkwaardigheid wordt geopereerd vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid. De
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rijksinspecties dienen landelijke doelen en kijken naar de landelijke wettelijke vereisten en de gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid.
De VNG wil de informatie-uitwisseling niet formaliseren, maar wel de mogelijkheid creëren om snel met elkaar
in contact te treden. Dit kan bijvoorbeeld door het uitwisselen van een lijst met contactpersonen. Zo kunnen in
geval van een calamiteit gemeenten en de inspecties snel met de juiste persoon in contact komen.
Bij informatie-uitwisseling kan het om de volgende informatie gaan:
Toezichtsinformatie
Toezichtsinformatie is de informatie (alleen via VISD in het kader van interbestuurlijk toezicht) die de toezichthouder gebruikt om te controleren of de ondertoezichtgestelde zich voldoende houdt aan de taak die bij wet aan
hem is opgedragen. Naarmate een opgedragen taak meer beleidsvrijheid bevat is de rol van de toezichthouder
meer beperkt.
Beleidsinformatie
Beleidsinformatie (alleen via VISD/IBI-spelregels) richt zich erop of de doelstellingen van bepaalde taken en wetten ook daadwerkelijk het effect hebben dat men beoogd heeft met bepaalde wetgeving en systemen. Kern is
dat op basis van beleidsinformatie beleidsdoelstellingen aangepast kunnen worden en als gevolg daarvan wetgeving.
Financiële informatie
Voor financiële informatie geldt dat het kabinet en gemeenten een afgesproken systematiek hanteren (VISD/IV3).
Deze informatie is dezelfde als die gemeenteraden gebruiken voor de financiële controle.
Informatie voor horizontale verantwoording
Horizontale verantwoordingsinformatie is informatie die de gemeenteraad ontvangt, waarmee zij kan controleren in hoeverre beleidsdoelstellingen van gemeenten bij taken in medebewind gehaald zijn. Gemeenteraden
moeten tenminste over de toezichtsinformatie beschikken voor een goede horizontale verantwoording. Meestal
bestaat de verantwoordingsinformatie voor een gemeenteraad ook uit beleidsinformatie en financiële informatie.
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