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Onderwerp
Opheffing toezichtsorgaan Vraagwijzer
Geadviseerde beslissing:
In te stemmen met opheffing van het toezichtsorgaan Vraagwijzer.
Samenvatting:
Met de ingang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) op 1 januari 2007, werden
gemeenten onder andere verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en advies aan
inwoners over lokale voorzieningen op de terreinen wonen, zorg en welzijn.
De gemeenteraad van Albrandswaard besloot op 18 december 2006 om:
1. deze taak onder te brengen bij Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard
2. in te stemmen met het bestuursmodel Vraagwijzer Albrandswaard.
Dit bestuursmodel hield in dat er een toezichtsorgaan werd gevormd dat als taak had de gemeente te
adviseren over de ontwikkeling van Vraagwijzer en toezicht te houden op de kwaliteit van de
dienstverlening van Vraagwijzer. Met de Wmo-raad is destijds afgesproken dat dit toezichtsorgaan zou
bestaan uit de wethouder, een beleidsambtenaar en twee leden van de Wmo-raad. Het voornemen
was om gelijktijdig met de evaluatie van de verordening Wmo ook dit toezichtsorgaan te evalueren en
dan te besluiten dit orgaan voort te zetten of te beëindigen.
Het toezichtsorgaan is echter niet van de grond gekomen en bovengenoemde evaluatie heeft nooit
plaatsgevonden. Wij stellen u voor het toezichtsorgaan Vraagwijzer op te heffen.
Argumentatie voor opheffing:
Wij zien de meerwaarde van een toezichtsorgaan niet meer, omdat wij inmiddels op een andere wijze
de gemeentelijke controlerende rol geregeld hebben, namelijk via de uitvoeringsovereenkomsten met
de Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA). Hierin is vastgelegd hoe de SWA de prestaties en
resultaten van Vraagwijzer moet verantwoorden (onder andere met kwartaalrapportages,
jaarverslagen ). Over deze rapportages vinden periodiek gesprekken met Vraagwijzer plaats.
Betrokken belangen:
De Wmo-raad kan zich vinden in de wijze waarop de gemeente nu uitvoering geeft aan haar
controlerende rol (via de rapportages). Wel tekent de Wmo-raad aan dat het van belang is dat zij
inzicht krijgt in deze rapportages. Ook adviseert zij om periodiek klanttevredenheidsonderzoeken te
(laten) doen en zo inzicht te krijgen in hoe de cliënten de dienstverlening van Vraagwijzer waarderen.
Deze aanbevelingen nemen wij graag over.
Personele gevolgen:
Er zijn geen personele gevolgen. De gemeente heeft nooit vertegenwoordigers benoemd voor het
toezichtsorgaan.
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Communicatie:
Bekendmaking van uw besluit zal plaatsvinden via een publicatie in de Schakel en een brief aan de
Wmo-raad en de SWA.
Kosten:
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
Proces:
Dit voorstel is besproken met de Wmo-raad. Zij is akkoord met dit voorstel.
Poortugaal, 17 april 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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