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Geachte Heer, 

 

 

In september en oktober 2017 heeft het toezicht Wmo in het kader van proactief toezicht 

onderzoek gedaan naar de ondersteuning op basis van de Wmo2015 door Stichting onder een 

Dak (Stoed). Het toezicht was gericht op de kwaliteit van de geboden overbruggingszorg aan 

GGZ-cliënten. 

 

Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek heeft u op 14 december 2017 ontvangen. 

Toezicht Wmo was hierin van oordeel dat de door u geboden ondersteuning in dit kader 

voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen, zoals opgenomen in de Wmo 2015. Toezicht Wmo 

heeft in het rapport desalniettemin een aantal verbetermaatmaatregelen benoemd. Toezicht 

Wmo verwachtte voor 1 april 2018 een aantal verbetermaatregelen van uw organisatie. 

 

Op 30 maart 2018 heeft u het toezicht Wmo geïnformeerd over de stand van zaken van de 

uitvoering van deze maatregelen. Dit heeft u gedaan aan de hand van een plan van aanpak 

waarin per verbetermaatregel benoemd is wat de daaraan gekoppelde acties zijn. Daarbij is de 

status (per maart 2018) van de acties verwoord en aangegeven wie de verantwoordelijken zijn 

voor de uitvoering ervan. 

 

In dit document wordt aangegeven dat u verbetermaatregel 1, 2, 3, 6, 7 in maart had afgerond. 

De monitoring hiervan is nadrukkelijk benoemd. De overige verbetermaatregelen  

(4 en 5) waren op dat moment deels behaald of op koers. 

 

Toezicht Wmo is van oordeel dat de inhoud van dit plan van aanpak en de status anno 

30 maart 2018 vertrouwen geeft dat de verbetermaatregelen zijn uitgevoerd of onderdeel 

uitmaken van een continu proces, waarbij er aandacht is voor monitoring.  

 

Toezicht Wmo heeft niet het voornemen specifiek de uitvoering van de maatregelen nader te 

toetsen.  

 

 

 

 

Retouradres: Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam 

Stoed 

t.a.v. het bestuur 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De gemeenten Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam en uitvoeringsorganisatie ROGplus ontvangen een afschrift van 

deze brief. 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Toezichthouder Wmo 

GGD Rotterdam-Rijnmond 

 

 


