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De commissie van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 22 juni
2021 behandelen agendapunt 7 met als onderwerp Visie Sociaal Domein
Constaterende dat:
 het toezicht op de Wmo op dit moment is belegd bij de GGD HN;
 dit toezicht voornamelijk gebaseerd is op calamiteiten;
 gelden voor de Wmo gebruikt moeten kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn;
 in de tweede kamer door middel van een motie (maart 2020) is opgeroepen om
meer gemeenten zich te laten aansluiten bij Het IKZ;
 de kosten in het sociaal domein niet leidend moeten of mogen zijn maar wel een
belangrijk onderdeel van de besluitvorming en de uitvoering is.
 uit de beantwoording van de technische vragen van 25 maart 2021

(Bij2106616/E202110548) blijkt dat de gemeente Heerhugowaard niet
participeert in het IKZ.
Overwegende dat:
 De voorliggende visie op het sociaal domein de juiste zorg bij de zorgvrager van
groot belang acht;
 In de zorg veel geld omgaat ten behoeve van hulpbehoevende en kwetsbare
mensen;
 Het een grote inspanning vergt om de zorg betaalbaar te houden;
 Fraude in de zorg tegengegaan moet worden en dit in gezamenlijkheid met
andere gemeenten beter in kaart gebracht en aangepakt kan worden;
 De wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg al per 1 januari 2022 in
werking treed en het proces van “ melding tot fraudeonderzoek” hier binnen de
WLH wellicht nog aandacht dan wel aanpassingen behoeft.

Spreekt uit:
Het IKZ een wenselijke aanvulling is op het nog verder vorm te geven toezicht op de Wmo in de
gemeente Heerhugowaard (straks gemeente Dijk en Waard).
Verzoekt het College:
1. stappen te ondernemen om via de VNG de aansluiting bij het IKZ nog dit jaar
(2021) te effectueren;
2. voorbereidingen te treffen om het proces van “melding tot fraudeonderzoek” vorm
te geven en te implementeren binnen de Werkorganisatie Langedijk

Heerhugowaard, zodat dit alvast getoetst is en operationeel is per 1 januari 2022,
bij ingang van de wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg;
3. de raad op de hoogte te stellen van de vorderingen m.b.t. tot de

aansluiting bij het IKZ en van de implementatie .

En gaat over tot de orde van de dag,
Anja Grim D66 Dijk en Waard

