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1. Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2. Vraagstelling:
Maatschappelijk wordt het wenselijk geacht dat de inspectierapporten van het Wmo-toezicht 
(Wet maatschappelijke ondersteuning) niet alleen bekend worden gemaakt aan 
belanghebbenden, maar dat het rapport in beginsel ook actief openbaar wordt gemaakt, zodat 
derden daarvan kennis kunnen nemen, aangezien de inhoud van de rapporten ook voor 
derden van waarde kan zijn. Voor het actief openbaar maken van de rapporten zijn 
beleidsregels voorgesteld die de betrokken colleges vast dienen te stellen.  

3. Achtergrondinformatie:
GGD Kennemerland voert het Wmo-toezicht uit voor de gemeenten Haarlem, Zandvoort, 
Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk, Beverwijk,Heemstede en Bloemendaal. De 
toezichthouders van GGD Kennemerland zijn bevoegd om onderzoek uit te voeren en kunnen 
zich beroepen op de verplichtingen en de bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) om onder meer plaatsen te betreden, inlichtingen te vorderen en inzage te vorderen in 
dossiers. Ook kan de toezichthouder zelfstandig en onafhankelijk informatie verzamelen, zich 
een oordeel vormen, adviseren en rapporteren.

Vanuit het perspectief van kwaliteit van toezicht is het transparant maken van de rapporten 
Wmo-toezicht in het belang van alle betrokkenen, inclusief de toezichthouder zelf. Enkele 
GGD-en werken al op deze manier, een aantal andere GGD-en werken hier op dit moment 
naar toe. Binnen GGD Kennemerland wordt belang gehecht aan het in beginsel actief 
openbaar maken van rapporten, zodat derden daarvan kennis kunnen nemen, aangezien de 
inhoud van de rapporten ook voor derden van waarde kunnen zijn. Ook de VNG neemt 
transparantie als uitgangspunt. In de VNG-handreiking toezicht Wmo, staat hierover vermeld 
“ook maakt de Wmo-toezichthouder zoveel mogelijk zijn bevindingen openbaar”. 

Het zoveel mogelijk openbaar maken van bevindingen, geeft een begrenzing aan, welke 

voorkomt uit de herleidbaarheid naar personen. Daarom is hierin een onderscheid 

aangebracht: 

a. proactief toezicht, uitvoeren van toezicht op basis van vooraf bepaalde risicogroepen en 

thema’s (openbaar maken); 

b. preventief toezicht, m.n. gericht om, op basis van signalen of klachten van betrokkenen, 

vroegtijdig toezichtsonderzoek uit te voeren (openbaar maken, tenzij dit gezien de 

herleidbaarheid naar een individu niet wenselijk is);
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c. reactief toezicht, als er sprake is van een melding van een calamiteit of geweld bij 

verstrekking van een voorziening van een aanbieder in het kader van de Wmo (niet 

openbaar maken).

De GGD kan niet zelfstandig beslissen over openbaarbaarmaking van de rapportages, op basis 
van de aanwijzing als toezichthouder. Dat vraagt om besluiten door het betreffende college. 
Om hieraan invulling te kunnen geven worden beleidsregels voorgesteld die tevens een 
opdracht aan de GGD omvatten om invulling te geven aan de openbaarheid en daarvoor alle 
noodzakelijke besluiten te nemen. Met de gemeenten wordt in de reguliere contacten over 
het Wmo-toezicht periodiek overleg gepleegd over de invulling van de opdracht.

De beleidsregels treft u bijgevoegd aan. Hierin is vastgelegd dat rapporten door de Directeur 
Publieke Gezondheid in beginsel altijd actief openbaar worden gemaakt, tenzij een 
weigeringsgrond uit de Wet Openbaarheid van Bestuur zich daartegen verzet. Hiermee wordt 
transparantie bevorderd en kunnen ook derden inzicht krijgen in mogelijke misstanden die zich 
voordoen en waarvan de toezichthouder kennis heeft.

Voordat over openbaarmaking wordt beslist, krijgt een belanghebbende gelegenheid om 
daarover zijn zienswijze in te dienen.  

Bij de procedure van openbaar maken van rapporten horen ook mogelijkheden tot bezwaar en 
beroep. De regeling omvat tevens het mandaat aan de directeur tot het afhandelen van 
dergelijke procedures.

4. Consequenties en risico’s:
Actieve openbaarmaking wordt getoetst aan de eisen uit de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob). De Wmo 2015 bevat geen regels over het openbaar maken van rapporten, maar bevat 
wel bepalingen over verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast dient de verwerking van 
persoonsgegevens te voldoen aan bepalingen in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Tot slot geeft de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 
regels over de besluitvorming en de procedure van het openbaar maken van rapporten.

Voor de GGD is het niet werkbaar als de verschillende gemeenten in deze met verschillende 
regels werken. Randvoorwaarde is daarom dat alle gemeenten hierin eensluidend besluiten. 
Dit levert de organisatorische voorwaarden op om deze extra werkzaamheden uit te voeren 
binnen de bestaande budgetten. 

5. Overleg met betrokken gemeenten:
Het actief openbaar maken van rapporten Wmo-toezicht is met de betrokken gemeenten 
ambtelijk besproken tijdens het Wmo-overleg en tevens in het AO PG&MZ. De adviseurs gaven 
aan zich in dit principe te kunnen vinden. 

6. Voorstel te nemen besluit:
De betrokken  colleges  voor  te  stellen  de  beleidsregels  actieve  openbaarmaking  rapporten 
Wmo-toezicht vast te stellen en daarmee tevens de Directeur Publieke Gezondheid hiervoor te  
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mandateren. 

7. Vervolgtraject
Na  akkoord  van  de  commissie  volgt  een  brief  aan  de  colleges  van  de  betrokken 
regiogemeenten met het verzoek de regels vast te stellen. 

8. Bijlage(n):
- Beleidsregels actieve openbaarmaking rapporten Wmo toezicht.  

In de vergadering genomen besluit:
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