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Vaststelling protocollen toezicht & handhaving sociaal domein

Geachte leden van de raad,
Op 31 januari 2019 is het Beleidsplan Toezicht & Handhaving Sociaal Domein 2019-2022 vastgesteld
door uw raad. Dit is de aanleiding geweestom de bestaande protocollen die in het kader van toezicht en
handhaving worden gebruikt te actualiseren. Met deze brief informeren we u over de actualiseringvan de
protocollen.
Protocollen Toezicht & Handhaving Sociaal Domein
Door de inwerkingtreding van het Beleidsplan Toezicht & Handhaving Sociaal Domein 2019-2022
aanpassing van de protocollen noodzakelijk die worden gebruikt in het kader van:
• Huisbezoeken
• Internetonderzoek
• Heimelijke Waarnemingen

is een

Het gaat om bestaande protocollen die al jaren worden gebruikt vanuit de Participatiewet. De protocollen
zijn aangevuld met wet- en regelgeving vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Hiermee worden
handvatten geboden voor het doen van nader onderzoek in het kader van toezicht en handhaving in het
Sociaal Domein. Het doen van nader onderzoek is alleen gerechtvaardigd wanneer er een gegrond
vermoeden bestaat van oneigenlijk gebruik of misbruik.
Advies Wmo-raad
De adviesraden zijn door een inhoudelijke presentatie geïnformeerd over de actualisering van de
protocollen. Vervolgens is hen gevraagd om indien gewenst een advies afte geven. Wij hebben alleen
een advies van de Wmo-raad Emmen ontvangen. De Wmo-raad stelt in zijn advies hij zich zorgen
maakt over de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.
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De werkwijze in de protocollen is in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).De AVG geeft houvast om binnen de kaders van de wet en
binnen de bestaande bevoegdheden informatie te verzamelen door het afleggen van huisbezoeken,
internetonderzoek en heimelijke waarnemingen.
De grondslagen van het doen van nader onderzoek zijn echter verankerd in wet- en regelgeving.
Hierbij geldt dat er alleen gegevens verzameld mogen worden, die relevant zijn voor het onderzoek.
Daarnaast zijn de protocollen conform een voorbeeldprotocol opgesteld en goedgekeurd door het
voormalig College Bescherming Persoonsgegevens nu bekend onder de naam Autoriteit
Persoonsgegevens.
Gelet op de vele en gedetailleerde vragen die de Wmo-raad heeft over privacy wordt er op korte termijn
een gesprek ingepland. Hierbij zalook de Privacy Officer van de gemeente Emmen en aanwezig zijn.
De verwachting is dat tijdens dit gesprek veel zorgen kunnen worden weggenomen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de wnd. secretaris,

