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Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wmo 2015
Het college van de gemeente Aa en Hunze,
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
en de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Overwegende
dat het college, conform artikel 2.1.1 lid 2 Wmo 2015, zorgdraagt voor de kwaliteit en de continuïteit
van de voorzieningen;
dat de toezichthouder bij een onderzoek beoordeelt of de voorziening voldoet aan de kwaliteitseisen
uit artikel 3.1 Wmo 2015 en het gemeentelijk beleid;
dat de aanbieder er zorg voor draagt dat de voorziening van goede kwaliteit is
dat een voorziening in elk geval
veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verstrekt;
afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt en op andere vormen van zorg of hulp die de cliënt
ontvangt;
wordt verstrekt in overeenstemming met de op de beroepskracht rustende verantwoordelijkheid,
voortvloeiende uit de professionele standaard;
wordt verstrekt met respect voor en inachtneming van de rechten van de cliënt;
wordt verstrekt met inachtneming van de handreiking VNG: Kwaliteitseisen Beschermd Wonen en
Opvang (indien van toepassing)
dat artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015 bepaalt dat het college personen aanwijst die belast zijn met het houden
van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015;

besluit:
de heer J.J.R. van der Kruijs en de heer G. van Westing van Adjust Consulting BV aan te wijzen als
toezichthouders als bedoeld in artikel 6.1 lid 1 Wmo 2015;
genoemde personen te machtigen alle feitelijke handelingen te verrichten die nuttig en noodzakelijk
bij de uitoefening van de toezichthoudende taak;
de toezichthouders mede op te dragen om toezicht te houden op PGB aanbieders;
dat dit aanwijzingsbesluit (met terugwerkende kracht) in werking treedt op 1 januari 2017 en geldig is
tot en met 31 december 2017.
Aldus besloten op 6 juni 2017
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