
 
 
 
 
 
 
 

 
‘Verschillen in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in Zuid-Limburg’ 

 

Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in  Zuid-Limburg treden 

tussen gemeenten grote verschillen op. Dat concludeert de Rekenkamer van de gemeenten 

Beek, Eijsden, Gulpen-Wittem, Meerssen, Nuth en Valkenburg aan de Geul in het onderzoek ‘De 

Wmo op heuvels en in dalen’ dat deze week aan de raden van deze gemeenten is aangeboden. De 

Wmo is een wettelijke regeling die de gemeenten taken geeft bij de ondersteuning van de 

inwoners, waaronder voorzieningen als hulp in het huishouden. 

 

Geen van de gemeenten is er in geslaagd de eigen doelstellingen bij de uitvoering van de Wmo waar te maken. 

De ambities liggen hoog, maar tussenstappen en concrete maatregelen met een deugdelijk tijdschema 

ontbreken vaak. Evaluaties blijven achterwege. Veel plannen kennen een uitloop in de tijd en over de uitvoering 

bestaat geen duidelijkheid. Van de zes onderzochte gemeenten zorgen Gulpen-Wittem, Meerssen en 

Valkenburg aan de Geul het best bij het in samenhang met andere beleidsterreinen als werk, wonen en 

inkomen uitvoeren van de Wmo. 
 

Informatie over de mate van tevredenheid over de uitvoering van de Wmo schiet vaak tekort, maar de 

gemeenten Eijsden en Nuth hebben met eigen methoden om de tevredenheid te meten deze tekortkomingen 

grotendeels ongedaan gemaakt.  

 
De wijze van verantwoording aan de gemeenteraden over de kosten van de uitvoering van de Wmo moet veel 

beter, zo concludeert de Rekenkamer. De berekeningen van de kosten zijn vaak ondoorzichtig. Binnen de 

gemeenten doen verschillende berekeningen de ronde. Afhankelijk van de wijze van berekenen bedragen de 

uitgaven voor de Wmo tien tot ruim dertig procent van de gemeentelijke begrotingen. Volgens de eigen opgaven 

kost de uitvoering van de Wmo in Valkenburg aan de Geul jaarlijks 194 euro per inwoner. De minste kosten zijn 

voor de inwoners van de gemeente Eijsden: jaarlijks 145 euro per inwoner. Beek en Gulpen-Wittem volgen met 

147 euro. In Meerssen gaat het om 156 euro en in Nuth om 162 euro per inwoner per jaar. 

 

Het onderzoek ‘De Wmo op heuvels en in dalen’ is het zevende onderzoek van de Rekenkamer naar de 

uitvoering van de Wmo. De zes eerdere onderzoeken hadden betrekking op de afzonderlijke gemeenten en zijn 

het afgelopen jaar verschenen en te vinden op www.rekenkamercie-zl.nl 
 

 

Het onderzoek ‘De Wmo op heuvels en in dalen’  is te vinden op www.rekenkamercie-zl.nl. 
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Inlichtingen bij Peter Thuis, voorzitter 

rekenkamercommissie 

Telefoon   :  06 52 23 47 48 

E:  p.thuis@rekenkamercie-zl.nl 

  

Rekenkamercommissie Zuid Limburg 

Postbus 998, 

6300 AZ Valkenburg aan de Geul 

Tel.: 06 -  21 53 37  83 

E: info@rekenkamercie-zl.nl 
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