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Decentralisatie 2015

• Wmo 2015 (deel van de AWBZ)

• Jeugdwet

• Participatiewet
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Wat zegt de Wmo 2015?

Artikel 6.1: 
college wijst persoon aan belast met toezicht (met recht van inzage in 
dossier en doorwerking beroepsgeheim persoonsgegevens) die ook de 
ontvanger is van (verplichte) meldingen van calamiteiten

Artikel 6.2: 
IGJ geeft advies aan gemeente over toezicht en handhaving 

Jaarlijkse rapportage door IGJ aan de minister over de uitvoering van 
het toezicht door de gemeente 







Uitgangspunten

• Integraliteit in het domein en in het toezicht

• Sluitende keten van toezicht en handhaving

• Lokale toezichthouders zijn partners



Wat is het niet en wat is het wel?

• Geen recept wel een checklist voor alle relevante aspecten

• Geen verplichting maar een verduidelijking

• Geen vrijbrief maar handreiking voor informatie-uitwisseling



• Inspecties

Afsprakenkader

• College B en W

Aanwijzing

• Lokale WMO 
Toezichthouder

Toezicht
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Draaiboeken
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Proces

Reflectieronde
- KCHN
- VNG Werkgroep Kwaliteit
- VWS/DMO
- NDSD
- GGD GHOR Wmo toezichthouders

Vaststellingsronde
- VNG commissie Welzijn
- TSD programmaraad/stuurgroep
- GGD GHOR Nederland bestuur
- IGJ MT

Publicatie



Voornaamste aanpassingen

1. de vier afzonderlijke draaiboeken zijn vervangen door één 
draaiboek

2. er is een matrix toegevoegd over de uitwisseling van gegevens 
tussen rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders

3. er is een gegevensformat toegevoegd voor contact met het loket 
van de IGJ

4.  er is rekening gehouden met de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de 
Wet zorg en dwang (Wzd)



Afsprakenkader

Kaderstellende visie op toezicht

Informatie-uitwisseling

Signalen delen

Werken met draaiboek

Contacten in één hand

Gebruik meldpunt en inspectieloket

Persbericht en openbaarmaking

Doorzending gemeenteraad (Jeugdwet en Wzd/Wvggz)













Wetgevingstraject

Wetgevingstraject starten om een wettelijk grondslag te komen voor 

de informatiedeling tussen Wmo-toezicht en rijksinspecties

1 Startnota

2 Wetsvoorstel

3 RvS

4 Kamerbehandeling 


