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Geachte dames en heren, 

 

U vroeg mij binnen een maand een plan van aanpak te leveren. Een plan dat de toezicht en 

handhaving binnen het sociaal domein op orde krijgt. Hierover informeer ik u in deze 

raadsinformatiememo. Helaas maakte dit plan nog geen onderdeel uit van de beantwoording 

op het rekenkameronderzoek Toezicht en Handhaving. Op dat moment werd er nog aan het 

plan gewerkt. Met deze raadsinformatiememo geef ik u  inzicht  in de stand van zaken. Ook geef 

ik aan hoe wij invulling geven aan het rekenkameradvies om toezicht en handhaving structureel  

in te bedden in een cyclisch proces. 

 

Rapport van de Rekenkamercommissie 

Centrale onderzoeksvraag in het rapport van de Rekenkamercommissie was: in hoeverre is er 

gedurende de periode 2013 – mei 2019 adequaat toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld 

en werd dit beleid doeltreffend en doelmatig uitgevoerd? 

De conclusie van de Rekenkamercommissie is dat toezicht en handhaving voor het sociaal 

domein onvoldoende bestuurlijk is geborgd en de uitvoering nog basaal is georganiseerd. 

 

Aanbeveling van de Rekenkamercommissie 

De Rekenkamercommissie beveelt de Raad aan om opdracht te geven aan het college. Het 

college moet  met hoge prioriteit een plan  maken voor ontwikkeling van toezicht en 

handhaving in het sociaal domein. Daarbij heeft de Rekenkamer aangegeven de professionele 

werkwijze in het fysieke domein en bij openbare orde en veiligheid als uitgangspunt te nemen. 

 

Reactie van de portefeuillehouder 

Als college onderschrijven we de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. Zo ook de 

reden  dat beleidsontwikkeling achterbleef, zoals in het rapport van de Rekenkamercommissie 

staat aangegeven.  De verklaring is dat de transitie en transformatie van het sociaal domein 

hoge prioriteit vroeg. Wij zijn als gemeente Schagen dan ook geen uitzondering in het later 

oppakken van de beleidsmatige ontwikkeling van toezicht en handhaving. Daarnaast heeft de 

gemeente op een aantal onderdelen van het sociaal domein geen directe invloed. Daarbij is 

het toezicht en handhaving belegd bij andere partijen, zoals inspecties en de Sociale 

Verzekeringsbank. Hieronder volgt een uiteenzetting van de verschillende vormen van toezicht 

en handhaving die plaatsvinden in het sociaal domein. En kunt u zien welke rol de gemeente 

daarbij heeft. 
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Toezicht en handhaving in het sociale domein 

Wie voeren er toezicht en handhaving uit? 

Toezicht en handhaving vindt op een aantal onderwerpen van het sociaal domein plaats vanuit 

verschillende landelijke organisaties. Daarbij gaat het ook om uitvoeringsaspecten van de 

gemeenten. Deze inspecties zijn gericht op de kwaliteit van de geleverde hulp-, ondersteuning of 

zorg. 

- Inspectie voor de Gezondheidszorg (Rijkstaak – Inspectie Volksgezondheid) 

Deze inspectie voert Risico-gestuurd-toezicht uit bij huisartsen, zorgaanbieders WMO en 

individuele zorgaanbieders. Hierbij is de gemeente één van de signaleerders. 

- Inspectie Jeugdzorg (Rijkstaak – Landelijk toezicht Jeugd / Inspectie Jeugdzorg) 

Deze inspectie voert risico gestuurd toezicht uit bij huisartsen, jeugd gezondheidszorg, 

Zorgaanbieders Jeugd, Individuele zorgaanbieders. Hierbij is de gemeente één van de 

signaleerders. 

- Inspectie Onderwijs (Rijkstaak – toezicht Wet op Onderwijs, etc.) 

Deze inspectie voert jaarlijks inspecties uit bij onderwijsinstellingen, Leerplicht en 

Regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC) en voorschoolse voorzieningen. 

 

Hoe ziet toezicht en handhaving eruit bij het persoonsgebonden budget (PGB)? 

Bij uitvoering van de PGB’s zijn de gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank betrokken: 

- Gemeenten: controleren op kwaliteit en toetsen van vertegenwoordiger 

Indiceren aan hand van de hulpvraag.  Indien nodig de beschikking afgeven voor 

toekenning PGB. Onderdeel van deze toekenning is dat er getoetst wordt of iemand c.q. 

zijn vertegenwoordiger in staat is PGB administratie te voeren. 

- Sociale Verzekeringsbank: toetsen op financiële rechtmatigheid 

Zij registreren het adequate leveringscontract tussen PGB-houder en zorgaanbieder(s), 

passend binnen afgegeven beschikking en toegekend PGB. Daarbij controleren en 

betalen zij de facturen uit aan zorgaanbieders. Dit op basis van het leveringscontract 

tussen PGB-houder en zorgaanbieder(s). Zij controleren op basisniveau de afgegeven 

beschikking en het toegekende PGB. 

 

Wat doen wij aan toezicht en handhaving binnen de jeugdwet en de WMO bij zorg in Natura 

(ZIN)?  

- Hulpvraag 

De wijkteams indiceren de hulpvraag en geven daarbij de beschikking af. Hierbij 

informeren en adviseren zij de cliënt over mogelijke zorgaanbieders. Ook vindt er 

opvolging plaats van uitvoering van de zorg. Dit doordat er voortgangsgesprekken met 

cliënt en zorgaanbieder plaatsvinden tijdens de looptijd van de beschikking. Er vindt 

periodieke herindicatie plaats. 

- Zorginkoop 

Bij de inkoop van hulp en ondersteuning wordt een bestek opgesteld, inclusief 

kwaliteitseisen van aangeboden zorg- en hulpverleningsorganisaties. Wanneer een 

aanbieder zich tijdens een aanbesteding inschrijft, wordt de aanbieder getoetst of deze 

voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Verder vindt er tijdens de looptijd van het 

contract nader onderzoek plaats, op basis van signalen vanuit de uitvoering. 

- Facturatie zorginkoop 

Binnen het administratieve proces van zorgverlening vindt een melding plaats dat de 

aanbieder de  zorgverlening starts. Op deze manier weten wij of en wanneer zorg begint 

na het verstrekken van een opdracht aan de aanbieder. Daarnaast worden de 

facturen, die aanbieders indienen, getoetst aan de beschikking. Wanneer deze overeen 

komen, wordt de factuur betaald. Wanneer dit niet het geval is, vindt navraag bij 

aanbieder van de factuur plaatst en volgt eventueel een nader onderzoek. Als laatste 

vinden er ook steekproefsgewijs controles plaats op basis van signalen. 
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Hoe ziet het toezicht en handhaving bij leerplicht en de kinderopvang eruit? 

- Leerplicht 

Valt onder het toezicht van de Inspectie Onderwijs. De Leerplichtambtenaren houden 

preventief ‘spreekuur’ op de scholen. Voeren onderzoek uit op basis van signalen en 

meldingen vanuit het onderwijs. De Leerplichtambtenaar treedt indien nodig 

handhavend op. Dit is een zelfstandige bevoegdheid van de leerplichtambtenaar. 

- Kinderopvang 

Valt onder het toezicht van de Inspectie Onderwijs. Toezicht en handhaving vindt plaats 

op grond van veiligheid, kwaliteit, formatie, brandveiligheid, etc.  Het toezicht en 

handhaving wordt hierbij uitgevoerd door de GGD en Brandweer (vergunningen). Hierbij 

is het beleid dat nieuwe vestigingen altijd worden geïnspecteerd en bestaande 

vestigingen risico gestuurd. 

 

Hoe ziet het toezicht en handhaving en uit bij de participatiewet? 

- Consulenten 

Zij voeren een inkomensonderzoek uit bij een intake aanvraag van bijstand, bijzondere 

bijstand en Bijzonder Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Daarnaast wordt er bij een aanvraag 

een preventieve check uitgevoerd via Suwi/Inlichtingenbureau (belastingdienst). 

Wanneer er een toekenning van een voorziening plaats vindt, zijn er periodieke controles 

door middel van meld- en informatieplicht van cliënten. Wanneer er mocht blijken dat er 

sprake is van onterecht gebruik, vindt er terugvordering en verhaal plaats. 

- Sociale recherche 

Hierbij vinden bij aanvragen preventieve inspecties plaats, op basis van signalen of 

vermoedens. Wanneer er reeds sprake is van gebruik van de uitkering, vinden er 

inspecties plaats op basis van signalen of vermoedens. Ook vinden er adresfraude 

onderzoeken plaats. 

 

Hieronder vindt een uiteenzetting plaats van wat wij nog missen en waar wij specifieke aandacht 

aan willen gaan geven. 

 

Wat missen we binnen het sociaal domein? 

Een systematische en integrale aanpak van Toezicht & Handhaving in het sociaal domein, op 

basis van: 

- Een beleidsplan met uitgangspunten en prioriteiten 

- Een uitvoeringsplan c.q. een systematische aanpak in de praktijk 

- Het cyclisch rapporteren aan de Raad en het bijstellen van prioriteiten 

 

We willen daarbinnen specifieke aandacht geven aan: 

- Ontwikkeldoelen bij de zorginkoop. Dit wordt al opgepakt door middel van sturen op 

kwaliteit en toetsen op gebruikerskwaliteit (navraag bij de inwoner die de zorg ontvangt) 

- Ondermijning: we vragen ons af of dit ook speelt in de zorg en hoe we daar op kunnen 

sturen. 

 

Centraal staat hier dat wij reeds verschillende instrumenten inzetten om toe te zien en te 

handhaven binnen het sociaal domein. Enerzijds zetten wij in op de kwaliteit en anderzijds op de 

financiën. Waar wij ons kunnen ontwikkelen is dat wij deze inspanningen meer systematisch en 

integraal gaan oppakken. 

 

 

 

Hoe gaan wij deze ontwikkeling realiseren: de planning en het proces? 

Om invulling te gaan geven aan het ontwikkelen en uitvoeren van het systematisch en integraal 

aanpakken van de toezicht en handhaving stellen wij voor: 
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- In de periode februari – augustus 2020 

Toezicht en handhaving meenemen als thema in de evaluatie en ontwikkeling van het 

3D-beleidsplan en bij het opstellen van de Integrale verordening. 

- In september 2020 

Het beleid voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein wordt als onderdeel 

van het 3D-beleidsplan (een apart hoofdstuk) vastgesteld. Daarnaast worden er 

uitvoeringsregels toezicht en handhaving als onderdeel van de nieuwe Integrale 

verordening maatwerkvoorzieningen sociaal domein vastgesteld. 

- In de periode september – december 2020 

Vertalen wij het beleid naar uitvoeringsregels voor de dagelijkse praktijk. 

 

Bovengenoemd proces moet resulteren in een structureel cyclisch proces toezicht en 

handhaving sociaal domein, welke bestaat uit: 

- Een vierjaarlijks herijking van het beleid toezicht en handhaving als onderdeel van het 

3D-beleidsplan. 

- Het jaarlijks in de begroting opnemen van de prioriteiten met betrekking tot toezicht en 

handhaving. 

- Via de P&C-cyclus (tussenrapportage en jaarrekening) rapporteren over de uitvoering 

van toezicht en handhaving in het sociaal domein. 

- En zo nodig daarnaast thematische verdieping. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende inzicht te hebben gegeven in wat wij ondernemen op het gebied 

van toezicht en handhaving binnen het sociaal domein. En hoe wij deze structureel gaan 

inbedden in een cyclisch proces. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


