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OPLEGGER 

Overleg portefeuillehouders sociaal domein 24 november 2016 

 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Toezichthoudend ambtenaar 

Eenheid Sturing 

Contactpersoon Hans Uneken 

E-mail h.uneken@regiogv.nl 

Kenmerk 16.0009747 

 

Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Kennisnemen van het rapport ‘toezichthoudend ambtenaar’ in de bijlage. 
 Instemmen met het voorstel om: 

Voorstel 2.  Vanaf 1 januari 2017 met de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, 

Hilversum, Huizen,  Laren, Weesp en Wijdemeren (doorhalen wat niet van 

toepassing is) het toezicht en de handhaving als bedoeld in de Wet 

maatschappelijke ondersteuning vormgeven bij de Regio Gooi en Vechtstreek en 

hiervoor eenmalig € <<zie tabel 1, kolom a>> beschikbaar te stellen. 
Voorstel 3.  De uitoefening van de bevoegdheid tot aanwijzing van de toezichthoudend 

ambtenaar te mandateren aan de directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek. 

Voorstel 4.  De Regio Gooi en Vechtstreek op te dragen het college te informeren welke 

persoon/welke personen is/zijn aangewezen als toezichthoudend ambtenaar.  

Voorstel 5.  De Regio Gooi en Vechtstreek verzoeken het mandaat schriftelijk te aanvaarden. 

Voorstel 6.  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017 en wordt op de wettelijk 

voorgeschreven wijze bekendgemaakt. 

Voorstel 7.  De Regio Gooi en Vechtstreek opdracht te geven in 2017 samen met de 

gemeenten tot een voorstel te komen ten aanzien van de structurele invulling 

van het toezicht en de handhaving en hiervoor eenmalig € <<zie tabel 1, kolom 
b>> beschikbaar te stellen. 

 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op 

de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. De wet bepaalt dat het college voor deze 

taak een toezichthoudend ambtenaar aanwijst. Het doel van dit voorstel is het beleggen van de 

verantwoordelijkheid voor beleid en uitvoering van de toezichthoudend ambtenaar. Daarmee 

voldoen de gemeenten uit de Regio Gooi en Vechtstreek aan de wettelijke verplichtingen uit de 

Wmo 2015 op het gebied van toezicht. Het streven is het toezicht zo in te richten dat het optimaal 

bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015. 

 

Gewenste behandeling 

Onderwerp Beschrijving 

Doel Vaststellen 

Vertrouwelijk Nee 

Deadline 3 november 2016 

 

Historie 

Datum Behandeld in  

19-5-2016 Directieoverleg Sociaal Domein 
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Hoe verder? 

Datum Behandeling door 

24-11-2016 Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein 

Voor 1-1-2016 Vaststelling door colleges 

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  Voorstel besluit 

Bijlage 2.  Rapport ‘toezichthoudend ambtenaar’ 
Bijlage 3.  Mandaatbesluit 

 


