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Opening, mededelingen en verslag vorige vergadering
Wethouder Van Vliet deelt mee dat ze op 13 december niet aanwezig was vanwege ziekte.
Naar aanleiding van de notulen vraagt wethouder Borgonjen naar het Rotterdams Preventie Akkoord.
Zijn vraag is of de gemeenten hierbij kunnen aansluiten om zo tot een preventieakkoord voor
Rotterdam Rijnmond te komen.
Dhr. Quak antwoordt dat de insteek zeker is om te kijken welke gemeenten willen aanhaken bij dit
Rotterdamse preventieakkoord. Echter momenteel zijn we in Rotterdam nog volop bezig met
nadenken over de mogelijkheden en daarnaast wordt er ambtelijk al wel gesproken in de ambtelijke
werkgroep Voor Elkaar in Rijnmond over de mogelijkheden om regiobreed te werken aan preventie.
Naar aanleiding van een vraag over actielijst wordt afgesproken dat de omgevingswet later dit jaar zal
terugkomen op de agenda.
Dhr. van der Velde geeft nog een update inzake de Kinderopvanginspecties:
➢ Voor 2019 blijven de uurtarieven inspecties zoals afgesproken
➢ In 2019 zal worden gekeken naar de kostendekkendheid van de kinderopvanginspecties en
zal voor begroting 2020 een voorstel worden gedaan over de uurtarieven en de tijdslast per
inspectie
➢ De GGD wil onderzoeken of we als gemeenten afspraken kunnen maken over een vast
aantal inspecties die worden afgenomen ook omdat nu het volledige risico bij de gemeente
Rotterdam ligt, dhr. Van der Velde lijkt dit een logische vraag omdat we graag voldoende
toezichthouders willen, ook voor extra vragen.
➢ GGD zal kijken naar inspectie intensiteit en de vormen die er zijn, dit in het kader van het
risico-gestuurd inspecteren.
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Presentatie WMO-toezicht, verslag 2018 en plan 2019
De toezichthouders WMO leggen in een presentatie kort uit wat hun taak is en hoe zij toezicht
houden op de zorgaanbieders in de regio. Ook gaan ze in op de verschillende soorten toezicht. De
toezichthouders geven aan behoefte te hebben aan een actuele lijst met zorgaanbieders vanuit de
gemeenten.
Enkele bestuurders vragen zich af wat er gebeurt als er een onderzoek is gedaan door de
toezichthouders, waarbij de zorgaanbieder niet aan de eisen voldoet.
Dhr. de Zwart benadrukt dat het aan de gemeenten is om actie te ondernemen. Wel doen de
toezichthouders eenmalig een heronderzoek om de zorgaanbieders een kans te geven zichzelf te
verbeteren. Het toezicht constateert dat sommige gemeenten in de regio geen kwaliteits- en
handhavingsbeleid hebben. Dit kan in de praktijk voor knelpunten zorgen.
Nu rapporten openbaar worden gemaakt, bestaat de kans dat de media of raadsleden vragen gaan
stellen aan het toezicht of aan de gemeente.
Op verzoek van het AB vertelt het toezicht Wmo ook over het toezicht op de rechtmatigheid in het
kader van de WMO. Het regionaal toezicht WMO kijkt niet expliciet naar fraudegevoeligheid, dat is
een taak die bij de gemeenten ligt. Gemeenten zijn niet wettelijk verplicht om een toezichthouder
rechtmatigheid aan te stellen.
Dhr. de Zwart vertelt dat er in Rotterdam een meldpunt Fraude en Zorgsignalen is waar gericht naar
signalen wordt gekeken en eventueel al onderzoek wordt uitgevoerd.
De bestuurders geven aan dat er op het gebied van rechtmatigheid (en fraude-advies) behoefte is om
kennis op regionaal niveau met elkaar te delen. Dhr. Quak merkt op dat al een keer is geprobeerd om
hier een ambtelijke bijeenkomst voor te organiseren maar dat er toen maar twee gemeenten kwamen.
Bestuurders geven aan dat er wel behoefte is aan een inventarisatie van de vragen die er leven rond
dit onderwerp.
De jaarrapportage over 2018 en het werkplan voor 2019 kunnen rekenen op de instemming van de
bestuurders waarmee deze zijn vastgesteld
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Rondvraag en sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

ACTIELIJST
Afspraak
05-07-2018

Actiepunt
Nieuwe Omgevingswet en resultaten van de pilots.
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