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Geachte mevrouw Honing, 

 

In het voorjaar van 2021 heeft het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond (Toezicht Wmo) een 

onderzoek uitgevoerd bij Antes op locatie Idahoeve in Tiengemeenten. Het onderzoeksrapport 

is op 10 juni 2021 openbaar gemaakt. In dit rapport heeft het Toezicht Wmo drie 

verbetermaatregelen opgenomen. Antes heeft tot en met 15 november 2021 de gelegenheid 

gekregen om deze maatregelen te implementeren en te borgen in beleid. Op 17 december 2021 

heeft het Toezicht Wmo hierover een terugkoppeling ontvangen.  

 

In deze brief geeft het Toezicht Wmo een oordeel over de implementatie en borging van de 

verbetermaatregelen.   

 

Verbetermaatregelen Toezicht Wmo: 

1. Maak in afstemming met de (centrum)gemeenten formele toelatingscriteria voor 
plaatsing van nieuwe cliënten op de Idahoeve en borg dit in beleid. 
 
Naar oordeel van het Toezicht Wmo is deze maatregel deels uitgevoerd.  
Voor plaatsing van cliënten op de Idahoeve heeft Antes de toelatingscriteria aangescherpt.  
Nieuwe cliënten moeten minimaal 45 jaar zijn, geen verslaving hebben en niet bekend zijn met 
agressies. Voor de beoordeling van deze maatregel heeft het Toezicht Wmo om onderliggende 
(beleids)stukken gevraagd. Het Toezicht Wmo heeft een PowerPoint presentatie en een 
verslag (bijeenkomst zorg en veiligheid Tiengemeenten 9 april 2021) ontvangen.   
 
Op basis van deze documenten heeft het Toezicht Wmo onvoldoende kunnen beoordelen of 
deze criteria ook zijn geborgd in het beleid van Antes. In het verslag zijn de bovengenoemde 
criteria beschreven, maar onbekend met ingang van wanneer deze criteria zijn opgenomen in 
beleid van Antes. Het Toezicht Wmo heeft navraag gedaan bij team Beschermd Wonen van 
centrumgemeente Nissewaard. Hieruit is gebleken dat het team Beschermd Wonen op de 
hoogte is dat er nieuwe criteria zijn, maar niet weten welke concrete criteria worden 
gehanteerd bij de plaatsing van nieuwe cliënten.  
 
2. Breng van alle cliënten, voor plaatsing op de Idahoeve, de risico’s methodisch in kaart 
en borg deze werkwijze in beleid. Zorg ervoor dat cliënten met een hoog risico niet op de 
Idahoeve geplaatst worden. 

 
Naar oordeel van het Toezicht Wmo is deze maatregel onvoldoende uitgevoerd.  
Door het aanscherpen van de toelatingscriteria voor de Idahoeve is het volgens Antes niet 
noodzakelijk om bij cliënten een risico-inventarisatie uit te voeren. Dit wordt alleen gedaan bij 
risico doelgroepen. 
 
Het Toezicht Wmo blijft van oordeel dat het noodzakelijk is om bij alle cliënten (huidige en 
nieuwe) de risico’s methodisch in kaart te brengen. Voor de beoordeling van deze maatregel 
heeft het Toezicht Wmo geen onderliggende (beleids)documenten ontvangen.    
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3. Neem de wijze waarop woonbegeleiders incidenten en calamiteiten in het systeem 
moeten registeren op in beleid. 

 

Naar oordeel van het Toezicht Wmo is deze maatregel in voldoende mate uitgevoerd.  

 

 

Het Toezicht Wmo zal geen nader onderzoek uitvoeren en sluit hiermee het onderzoek af.  

 

De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond ontvangen een kopie van deze brief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Muzaffer Yuksekyildiz 

Toezichthouder Wmo 


