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Geacht College, 

 

Op 30 april 2021 ontving de ASDE het “Concept beleidsplan toezicht en handhaving 

Wmo gemeente Ede” met het verzoek om advies. Sinds de invoering van de Wmo 

zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor uitvoering en toezicht, zodat kwetsbare 

inwoners de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben en tegelijkertijd beschermd 

worden tegen de mogelijke gevolgen van fouten die zij (al dan niet onbewust) 

maken. In dit beleidsplan beschrijft u hoe u handhaving en fraudeaanpak van de 

Wmo in de gemeente Ede wilt professionaliseren.  

 

Opmerking vooraf: 

De gebruikelijke werkwijze van de ASDE is, dat er voorafgaand aan het opstellen 

van een advies overleg is met betrokken beleidsambtenaren. In dat overleg kunnen 

de meeste vragen vaak al worden beantwoord. Vanwege de meivakantieperiode 

bleek dit op dit moment niet realiseerbaar.  

 

Al lezend viel ons het volgende op:  

- Toezicht op mogelijk misbruik door zorgaanbieder en gebruikers van zorg 

loopt in dit beleidsplan steeds door elkaar en dat is verwarrend. Het toezicht 

op en sanctioneren van zorgaanbieders, die zich niet aan de afspraken 

houden, lijkt ons logisch en gewenst.  

- Het toezicht op mogelijk misbruik door en sanctioneren van inwoners: hierbij 

zou vertrouwen van de lokale overheid in de inwoners de basis moeten zijn.  

 

• Wij adviseren het beleidsplan zo aan te passen, dat er een duidelijk onderscheid 

gemaakt wordt tussen toezicht en handhaving van zorgaanbieders enerzijds en 

gebruikers van de zorgvoorzieningen (inwoners) anderzijds. 

• De kinderopvangtoeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat een klein 

foutje van burgers kan leiden tot institutionele vooringenomenheid en schending 

van de grondbeginselen van de rechtsstaat. Voor de participatiewet is door u in 

2019 de Handhavingsverordening Participatiewet vastgesteld. In uw brief d.d. 

12-11-2019 zaaknr. 113142 schrijft u hierover dat “bij toepassing van het beleid 

voor de komende jaren het college ook nadrukkelijk onderscheid maakt tussen 

onwetendheid of onmacht tegenover onwil bij de inwoner”.  Wij gaan ervan uit 

dat dit ook geldt voor het voorliggende concept beleidsplan, en dat vertrouwen 

in de inwoner de basis is.  

• Er zijn Edese inwoners die in het dagelijks leven te maken hebben met 

voorzieningen vanuit twee of drie verschillende wetten te weten Wmo, 

Participatiewet en Jeugdwet. Wij vinden het van groot belang dat de wijze van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat


 
toezicht en handhaving identiek is bij de uitvoering van deze drie wetten. Een 

overkoepelend toezicht- en handhavingsplan voorkomt verwarring en verschillen 

in de manier waarop inwoners behandeld worden.  Wij zijn dan ook blij te lezen 

dat het uw bedoeling is in een later stadium tot een overkoepelend beleidskader 

toezicht en handhaving sociaal domein te komen. Op welke termijn kunnen wij 

dit plan verwachten?  

• In “2. Beleidskader en doel sociaal domein Ede” geeft u aan gelijke gevallen 

gelijk en ongelijke gevallen ongelijk te behandelen. Bedoelt u hiermee dat u 

uitgaat van de menselijke maat, afgestemd op de (on)mogelijkheden van de 

individuele inwoner? We willen graag weten of het mogelijk is, dat een inwoner 

aangeeft dat zijn situatie als ongelijk geval (en dus maatwerk) behandeld dient 

te worden. Wat is in dat geval de procedure, hoe weet de inwoner van deze 

mogelijkheid?  

• In “3. Wat verstaan we onder toezicht en handhaving” wordt opgesomd op wie 

de toezichthouder Wmo toezicht houdt: zorgaanbieders, aanbieders via PGB en 

afnemers van zorg. Wij missen hierbij echter het toezicht op de gemeentelijke 

organisatie zelf, die de beschikkingen voor zorg en voorzieningen aan inwoners 

toewijst. Wat is hiervoor de reden?  

• U geeft aan te kiezen voor een lerende aanpak. Is vanuit het toezicht 

handhaving Participatiewet al ervaring mee opgedaan en wordt deze aanpak 

geëvalueerd? 

• In “3.1 Privacy en gegevensuitwisseling” wordt het spanningsveld beschreven 

tussen het houden van toezicht en het doen van onderzoek binnen een woning. 

Wij zouden hieraan toe willen voegen dat de toezichthouder in het contact met 

individuele inwoners rekening houdt met de specifieke situatie van de inwoner. 

Laat bijvoorbeeld huisbezoek bij een vrouw uitvoeren door een vrouw, en/of ga 

met twee personen (man + vrouw).  

We gaan ervan uit dat de gemeente Ede burgers ook niet volgt op sociale media 

zoals Facebook en Marktplaats.  

• In “4.1 Vormen van toezicht” worden vier soorten van toezicht beschreven. Een 

hiervan is het risico-gestuurd toezicht. U geeft daarbij als voorbeeld de 

doelgroep licht verstandelijk gehandicapten. Hoe valt dit te rijmen met wat u in 

november 2019 (zaaknr. 113142) heeft geschreven naar aanleiding van ons 

advies over de Handhavingsverordening Participatiewet: “We begrijpen dat het 

begrip risicoprofielen bepaalde beelden kunnen oproepen, wat u ook helder 

illustreert in uw advies met de vragen die u erover stelt en het onderzoek dat u 

aanhaalt. De manier waarop u het illustreert is niet de werkwijze die het college 

voor ogen heeft. Om hierover geen verwarring te scheppen is het begrip 

geschrapt uit de conceptverordening”.  

Ook gelet op de ervaring met de kinderopvangtoeslagenaffaire adviseren wij u 

om deze vorm van toezicht te heroverwegen of te schrappen.  

• In “5. Wat verstaan we onder hoogwaardig handhaven” introduceert u de 'cirkel 

van naleving’. Onder het kopje ‘communiceren’ wordt alleen de aanbieder 

genoemd. Wij missen hier de gebruikers van zorg. Ook voor hen is het van 

belang om te weten én te kunnen begrijpen hoe de gemeente toezicht houdt op 

gevraagde en geleverde zorg. Het is ook belangrijk dat inwoners weten waar zij 

terecht kunnen als zij te maken krijgen met niet passende zorg of als afspraken 

door zorgverleners en/of gemeente niet worden nagekomen. Welke 

beroepsmogelijkheid er is voor inwoners?  

• In ”5.1 Instrumenten en maatregelen handhaving in Ede” stelt u dat als 

inwoners zich niet houden aan de regels het college kan besluiten een 

voorziening te weigeren, stop te zetten of te wijzigen. Op 18 maart hebben wij 

met enkele ASDE-leden deel mogen nemen aan de door u georganiseerde 

voorlichtingsbijeenkomst over de wijze waarop in Ede de leidraad invordering 



 
gemeentelijke belastingen wordt uitgevoerd. De twee animaties met uitleg, de 

voorbeeldbrieven die aan het leespanel worden voorgelegd, het gehanteerde 

tijdpad maar vooral ook het tijdige, persoonlijk contact en het meedenken over 

oplossingen maakten op ons een goede indruk. Wij adviseren u dan ook om 

eenzelfde leidraad ook voor dit beleidsterrein op te stellen.  

• In “7. Uitvoeringsplan” beschrijft u welke zaken het uitvoeringsplan moet 

bevatten. In de opsomming van de inhoud missen wij de risicoparagraaf. Op 

welke termijn is het uitvoeringsplan te verwachten? 

 

Samenvattend: 

 

o Wij adviseren om duidelijk onderscheid te maken tussen toezicht en 

handhaving van zorgaanbieders enerzijds en gebruikers van zorg (inwoners) 

anderzijds.  

o De ASDE vindt het van belang dat er haast gemaakt wordt met het opstellen 

van een overkoepelend beleidskader toezicht en handhaving voor het gehele 

sociaal domein. 

o  We adviseren om ook het toezicht op de gemeentelijke afdelingen, die de 

beschikkingen voor zorg/voorzieningen aan inwoners toewijzen te regelen. 

o Het is van belang dat u bij de aanstelling van toezichthouders rekening houdt 

met de diversiteit van inwoners van onze gemeente. 

o We dringen eropaan, dat vertrouwen de basis vormt van de relatie tussen 

gemeente en inwoners en dat u daarbij de menselijke maat hanteert. 

o We zien graag dat u het risico-gestuurd toezicht schrapt of ten minste 

heroverweegt.  

o Duidelijke en laagdrempelige communicatie over de wijze waarop de 

gemeente toezicht en handhaving invult en hoe informatie is te vinden, is 

voor inwoners van groot belang.  

o We adviseren u aanbieders, inwoners en ondersteuners te stimuleren om te 

melden ingeval de gemeente afspraken niet nakomt. 

o De rapporten van de toezichthouder dienen voor inwoners op een 

toegankelijke wijze beschikbaar te zijn. 

o Wij adviseren u om voor dit beleidsterrein een zelfde leidraad op te stellen 

als voor invordering gemeentelijke belastingen.  

o Wij adviseren u in het uitvoeringsplan ook een risicoparagraaf op te nemen.  

 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

met hartelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) 

 
Leny Oosterbaan 

voorzitter 


