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Betreft: Advies beleidsplan „Toezicht en Handhaving Sociaal Domein”

Geacht college,
De WMO-raad heeft kennisgenomen van het beleidsplan „Toezicht en Handhaving Sociaal
Domein”. Waar regels zijn, zijn er vaak ook pogingen om er misbruik van te maken. Het bestrijden
van fraude kan rekenen op steun van de WMO-raad.
Uit onderzoek is gebleken dat de meeste fraude plaatsvindt bij Zorg-in-Natura en dus niet bij PGBhouders. Als er sprake is van fraude met PGB-budgetten betreft dat veelal bemiddelingsbureaus
en niet de PGB-houder zelf.
De basis van dit beleidsplan lijkt gebaseerd te zijn op wantrouwen jegens het PGB. Dat is erg
jammer, te meer daar de kaders van het beleidsplan SAM juist positief zijn. Dit negatieve
uitvoeringsbeleid staat haaks op de positieve uitgangspunten van SAM.
Het voorgestelde beleid is naar aard en omvang als zeer zwaarwichtig te omschrijven. De WMOraad vraagt zich af of dat wel noodzakelijk is.
De WMO-raad is van mening dat in deze adviesaanvraag twee elementen van belang zijn:
- het onder één noemer brengen van alle toetsinstrumenten binnen het sociale domein;
- nieuwe instrumenten aan regelgeving koppelen, zoals nog niet eerder geïmplementeerd.
Het onder één noemer brengen waardoor er op dezelfde manier naar recht en rede van diverse te
benoemen groepen binnen het sociale domein, is een goede zaak.
De te gebruiken procedures en bronnen zijn op willekeurige wijze bij elkaar gebracht. Er is geen
(incidentele) toets op elk van de instrumenten. Ook is er geen toets op het geheel van bij elkaar
gebracht materiaal in de datawarehouse. De aanduiding „we gaan het doen binnen de AVG” is te
vaag.
Zowel in het plan als ook in de presentatie wordt onder andere gesproken over risicoprofielen,
signaalgestuurd en de website „meld fraude”. Dit maakt het heel makkelijk alles te gaan doen wat
nuttig en noodzakelijk lijkt.
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De WMO-raad is daarom negatief in zijn advies. Wij wijzen de voorliggende adviesaanvraag dus
af. Wij wensen eerst meer te vernemen over de werkwijzen en daaromheen de zekerheden dat
zorgvuldigheid en privacy zijn gewaarborgd. Deze aanvraag voldoet hieraan in het geheel niet. Een
nieuwe adviesaanvraag is daarom noodzakelijk.
Met belangstelling zien wij uw schriftelijke reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

S.R. Pals
Secretariaat WMO-raad Emmen

CC: Gemeenteraad Emmen
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