
Bijlage 4: Aanwijzingsbrief GGD IJsselland 
 
 
Betreft: Toezicht Wmo 2015 
 
 
Geachte heer/mevrouw 
 
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) geeft gemeenten de opdracht zorg te dragen voor  
maatschappelijke ondersteuning en voor de kwaliteit en de continuïteit van  de voorzieningen die in het kader van 
deze ondersteuning worden geboden. 
 
Artikel 6.1 van de Wmo regelt dat het college personen aanwijst die zijn belast met het houden van toezicht op 
de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet. 
Daartoe behoort ook het toezicht op de toekennings-, vaststellings- en kwaliteitseisen uit de lokale Wmo-
verordening; op de eventuele nadere regeling ter uitvoering van de lokale Wmo-verordening en op de eventuele 
aanvullende kwaliteitseisen die zijn gesteld in subsidiebeschikkingen; inkoopvoorwaarden; contracten en 
dergelijke.  
 
Het college van de gemeente Dalfsen heeft besloten om de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van GGD 
IJsselland aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar.  
De DPG heeft het mandaat om personen werkzaam bij of voor GGD IJsselland aan te wijzen als toezichthouder 
belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 
2015. 
 
Artikel 3.4 van de Wmo regelt voorts dat de aanbieder, dat wil zeggen een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die jegens het college gehouden is een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening te leveren, onverwijld 
melding maakt bij de toezichthoudend ambtenaar van  iedere calamiteit en / of geweld die bij de verstrekking van 
een voorziening heeft plaatsgevonden. 
 
Voor een toelichting op hetgeen onder de begrippen “calamiteit” en “geweld bij de verstrekking van een 
voorziening” verstaan dient te worden verwijzen wij u graag naar de wettekst Wmo en de bijbehorende Memorie 
van Toelichting.  
 
Wij verzoeken u eventuele calamiteiten en / of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar Wmo. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met het klanten contact centrum van GGD IJsselland, bereikbaar op 
telefoonnummer 038 -4281966 of eventueel via email: ToezichtWmo@GGDIJsselland.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
J.A.M. Derksen 
Manager Eenheid Maatschappelijke Ondersteuning 
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