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Wmo calamiteitentoezicht

Op dinsdag 15 februari en woensdag 16 februari hebben er in het Eindhovens Dagblad twee artikelen 

gestaan over het WMO calamiteitentoezicht dat uitgevoerd wordt door de GGD Brabant-Zuidoost. Deze 

artikelen doen geen recht aan de werkelijkheid. In november 2021 en in januari en februari 2022 

hebben er meerdere interviews plaatsgevonden over het Wmo (calamiteiten)toezicht dat gemeenten 

en GGD uitvoeren. Bij deze interviews was Marienne van Dongen aanwezig, Thieu Smeets of Ellis 

Jeurissen, Pim Lamers en woordvoerder van de GGD. Naast deze interviews is er achtergrond 

informatie verstrekt aan de journaliste met uitleg over het Wmo (calamiteiten)toezicht. Helaas mocht 

al deze informatie haar kijk op het toezicht niet veranderen. De journaliste haalt Wmo toezicht en 

calamiteitentoezicht meermaals door elkaar. Er worden zaken benoemd die niet tot 

calamiteitentoezicht behoren en ze beschrijft onvoldoende wat calamiteitentoezicht inhoud en hoe de 

taken van de GGD en gemeente verdeeld zijn.

In deze brief willen wij u informeren over het calamiteitentoezicht dat uitgevoerd wordt door de GGD 

(dit gaat niet over het kwaliteitstoezicht) en hoe het proces vormgegeven is.

Insteek van het calamiteitentoezicht

Alle gemeenten van Zuidoost-Brabant hebben het calamiteitentoezicht voor de Wmo ondergebracht bij 

GGD Brabant-Zuidoost. Calamiteitentoezicht wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid en onderzoek. 

Het toezicht is niet gekoppeld aan een eventuele uitvoeringsorganisatie of de naleving van contractuele 

afspraken met zorgaanbieders. Op basis van signalen dat de kwaliteit van ondersteuning ernstig of 

structureel tekort schiet, wordt door de toezichthouder van de GGD op verzoek van de gemeente een 

onderzoek uitgevoerd. Daarnaast is een zorgaanbieder wettelijk verplicht calamiteiten en 

geweldsincidenten te melden bij de GGD (artikel 3.4 Wmo 2015) via een formulier. Inwoners kunnen 

calamiteiten en geweldsincidenten melden bij de gemeenten.

Tijdens het onderzoek brengt de toezichthouder de feiten en de situatie in beeld en worden er waar 

nodig aanbevelingen gedaan. Het nemen van maatregelen is vervolgens een aangelegenheid van de 

colleges B&W. De uitvoering van maatregelen ligt eveneens niet bij de toezichthouder van de GGD 

Brabant-Zuidoost maar bij de zorgaanbieder. Als gemeenten willen dat de uitvoering gecontroleerd 

wordt door de toezichthouder, dan dienen zij hiertoe een opdracht te geven aan de GGD.

Welke voorzieningen vallen er onder het calamiteitentoezicht?

De Wmo 2015 is een brede wet. Hieronder is in beeld gebracht welke voorzieningen onder het 

calamiteitentoezicht vallen. Dit betreft geen limitatieve opsomming.

^ Begeleiding

• Dagbesteding

• Vervoer van en naar dagbesteding
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^ Hulp bij het huishouden 

» Logeervoorziening/kortdurend verblijf 

^ Maatschappelijk Werk 

^ Persoonsgebonden budget 

^ Beschermd wonen

Welke procedure volgt de toezichthouder van de GGD?

Het proces is geënt op de Wmo 2015. Artikel 3.4 Wmo 2015 bepaalt dat aanbieders calamiteiten en 

geweldsincidenten onverwijld dienen te melden aan de toezichthoudende ambtenaar. Onder aanbieder 

wordt verstaan de dienstverlenende aanbieders niet de aanbieder van hulpmiddelen of 

woningaanpassing.

Het is mogelijk dat de toezichthoudende ambtenaar niet via een aanbieder een melding ontvangt maar 

op een andere manier van een calamiteit/geweldsincident op de hoogte gebracht wordt. In dat geval 

verzoekt de toezichthoudende ambtenaar de aanbieder uiterlijk binnen drie werkdagen (alsnog) een 

formele melding te doen. Als een aanbieder niet meldt, ook niet na een verzoek hiertoe, kan de 

toezichthoudende ambtenaar zelf een onderzoek starten.

De toezichthoudende ambtenaar bevestigt de ontvangst van een melding en neemt binnen drie 

werkdagen contact op met de melder, informeert de portefeuillehouder en de voorzitter/ directeur van 

de verantwoordelijke aanbieder.

Onderzoek

De toezichthoudend ambtenaar bepaalt of er een onderzoek dient te worden uitgevoerd. In de 

volgende gevallen zal altijd onderzoek plaatsvinden:

^ Bij een zeer ernstige situatie met een bijzonder hoog risico;

^ Als de toezichthoudende ambtenaar verwacht dat zij met eigen onderzoek de kwaliteit in de 

sector in één keer op een hoger plan kan brengen;

^ Wanneer een aanbieder niet in staat wordt geacht zelf onderzoek te doen;

^ Bij grote publicitaire aandacht;

^ Als er aanwijzingen zijn dat de veiligheid van de (overige) cliënten niet is gewaarborgd.

^ Indien er geen onderzoek wordt ingesteld zal de toezichthouder dit gemotiveerd melden aan de 

melder en aan de portefeuillehouder.

Openbaarmaking rapporten
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Het Algemeen Bestuur heeft na raadpleging van de gemeenten (zij zijn immers opdrachtgever) 

besloten dat toezichtrapporten van de GGD per 1.1.2021 openbaar worden gemaakt via de website 

van de GGD. Dit publicatiebesluit is gebaseerd op een landelijke richtlijn over publicatie van Wmo 

rapporten (GGD GHOR) die medio 2020 is vrijgegeven. De onderzoeken die door de GGD zijn 

uitgevoerd worden gepubliceerd, zelfonderzoeken van instellingen worden niet gepubliceerd. Na 

onderzoek van de toezichthouder naar een zelfonderzoek wordt alleen het feitenrelaas gepubliceerd, 

niet de conclusie (ook dat is conform de landelijke richtlijn).

Het definitieve rapport van de toezichthouder is openbaar en wordt op de website www.ggdbzo.nl 

geplaatst. De communicatie-afdeling van de betreffende gemeente, alsmede die van de eventuele 

uitvoeringsorganisatie, zal vooraf geïnformeerd worden over de plaatsing van het rapport.

Afbakening toezicht andere inspecties

Het sociaal domein kent twee toezichthoudende inspecties: Inspectie Jeugdzorg en Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd. De ervaring leert dat er op dit moment nog wat onduidelijkheden zijn over 

de reikwijdte van de taken. Indien duidelijk wordt dat niet de toezichthouder Wmo, maar een van de 

andere toezichthoudende instanties de wettelijk aangewezen partij is voor het onderzoek neemt de 

toezichthouder contact op met de toezichthoudende instantie en meldt dit aan de meldende instantie.

Het komt voor dat een onderzoek moet worden gedaan waarbij de verschillende toezichthoudende 

partijen bevoegd zijn. In de praktijk wordt dan toch gestreefd naar één rapport. In gezamenlijk overleg 

kan dan worden gekozen voor één rapport, waarbij een ieder zijn eigen deelonderzoek uitvoert. In de 

praktijk zal dit nog verder uitgekristalliseerd worden.

Bij een geweldincident of een mogelijk strafbaar feit doet ook de politie onderzoek. Zolang dat 

onderzoek loopt laat de toezichthouder het onderzoek rusten totdat het politieonderzoek is afgerond.

http://www.ggdbzo.nl

