
 
 
 
 
 
 
 

 
 
‘Uitvoering WMO in Eijsden: teveel is bij het oude gebleven’ 
 
 

De gemeente Eijsden en haar inwoners dreigen bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) achterop te raken. Dat concludeert de rekenkamercommissie Eijsden 

in het onderzoek ‘Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning in Eijsden.’ Eijsden heeft ervoor gekozen om de WMO gefaseerd in te voeren, 

maar na de eerste fase maakt Eijsden pas op de plaats. Begrijpelijk vanwege het samengaan 

met de gemeente Margraten, maar ook ongewenst, aldus de rekenkamercommissie. 

 

De WMO bestaat uit verschillende onderdelen. Niet alleen voor hulp en ondersteuning van mensen met een 

beperking kan een beroep worden gedaan op voorzieningen, maar ook de leefbaarheid in buurten en kernen, 

vrijwilligerswerk en jeugdzorg vallen onder deze wet. Inzicht in de kosten van alle activiteiten en voorzieningen 

in de gemeente Eijsden die onder de WMO vallen ontbreekt. In gemeentelijke berekeningen gaat het om 

bedragen die oplopen van 850.000 euro tot 2,3 miljoen euro per jaar. In ieder geval is het nodig de financiële 

verantwoording over de WMO-uitgaven te verbeteren. Ook de informatievoorziening aan de inwoners van 

Eijsden kan beter. Het is voor inwoners die een beroep willen doen op voorzieningen van WMO lastig om de 

benodigde informatie te achterhalen. 

 

De gemeente volgt de uitvoering van de verschillende onderdelen van de WMO met behulp van een jaarlijkse 

interne rapportage. Bij veel van de te nemen uitvoeringsmaatregelen is niet vast te stellen of ze het beoogde 

effect hebben. Veel maatregelen wachten nog op uitvoering of liggen ver buiten het bereik van de gemeente 

Eijsden, omdat de verantwoordelijkheid hiervoor op landelijk niveau ligt. De commissie beveelt aan de 

jaarlijkse uitvoeringsrapportage te verbeteren en ook niet langer te beschouwen als een intern document. Voor 

de Eijsdense gemeenteraad is deze rapportage van belang voor een goede verantwoording over een belangrijk 

en omvangrijk deel van het gemeentelijk takenpakket, waarbij ook nog eens sprake is van voorzieningen voor 

de meest kwetsbare groepen in de Eijsdense gemeenschap. 

 

Het onderzoek ‘Oude wijn in nieuwe zakken? De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 

Eijsden’ 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 Eijsden 

Postbus 998, 

6300 AZ Valkenburg aan de Geul 

Tel.: 06 -  21 53 37  83 

E: info@rekenkamercie-zl.nl 
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