
 

   
 
  

 
  

  

  

  

 
    

   
  

  

  
   

    
    
  

     
    

 
 
 

  
 

    

     
   

 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
        

 

Bezoekadres :Raadhuisstraat 1 – 1121 XC 
Landsmeer 

Postadres :Postbus 1 - 1120 AA Landsmeer 

020 4877 111 
gemeente@landsmeer.nl 
www.landsmeer.nl 

GGD Amsterdam (Toezicht Wmo) 

Nieuwe Achtergracht 100 
1018 WT Amsterdam 

uw brief van: 6 april 2022 
uw kenmerk: 
ons kenmerk: 856208952189061 behorende bij zaak: 8996-2022 
datum: 20 april 2022 
onderwerp: Rapport thematisch toezicht pgb 

Geacht bestuur, 

Hartelijk dank voor het toesturen van het thematisch toezichtsrapport "Wmo voorzieningen ingekocht met een 
persoonsgebonden budget" op 11 maart jl. 

We kunnen ons vinden in de conclusies en zullen dan ook de aanbevelingen overnemen en implementeren. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer, 

L.A. (Léon) de Lange 
Burgemeester 

P.G. (Peter) Küppers 
Gemeentesecretaris 
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