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Met deze brief wordt het jaarverslag 2021 kwaliteitsteam Wmo en Jeugdwet Gemeenten Noord- en 
Midden Drenthe (NMD) aan u voorgelegd.  
  
Jaarlijks dienen de kwaliteitsmanagers vanuit het meldingsprotocol 'Calamiteiten en Geweld' aan de 
Colleges van Burgemeesters en Wethouders te rapporteren en dient deze rapportage ter kennis worden 
gebracht aan de betrokken gemeenteraden. 
  
Het jaarverslag 2021 kwaliteitsteam Wmo en Jeugdwet Gemeenten Noord- en Midden Drenthe geeft 
feiten weer over: 

• het aantal door de kwaliteitsmanagers ontvangen meldingen van calamiteiten en 
geweldsincidenten van de gecontracteerde zorgaanbieders in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Dit aantal is licht toegenomen vergeleken met 
2020; 

• het aantal door de kwaliteitsmanagers ontvangen signalen over kwaliteitsgebreken bij de 
gecontracteerde zorgaanbieders in het kader van de Wmo en de Jeugdzorg. Het aantal signalen 
is explosief toegenomen ten opzichte van 2020. 

  
Het jaarverslag 2021 geeft duiding aan deze meldingen en signalen en geeft inzicht in de afhandeling c.q. 
opvolging uitgevoerd door de kwaliteitsmanagers. 
  
Tevens wordt in hoofdstuk 5 het project Zorgdragen voor Toezicht toegelicht met als bijlage de evaluatie 
en afronding van het project. Het project is in 2018 gestart en had tot doel het ‘optimaliseren van de 
kwaliteit en de rechtmatigheid van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in NMD-verband. 
Hiermee willen we voorkomen dat de budgetten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning onnodig belast worden door onjuist (o.a. onrechtmatig) gebruik en 
kwetsbare cliënten beschermen tegen zorgaanbieders die kwalitatief onvoldoende zorg leveren.’ 
  
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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