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Onderwerp: Rapport thematisch toezicht pgb 

Geachte Toezichthouder Wmo, 

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

U vraagt ons om een bestuurlijke reactie op het rapport te formuleren en deze reactie uiterlijk vrijdag 8 
april 2022 aan de toezichthouder te laten weten. 

Wij kunnen instemmen met de inhoud van het rapport (conclusies en aanbevelingen) en zullen deze 
verwerken in onze bestuurlijke producten (verordening, beleidsregels, beschikking) en Wmo 
werkprocessen en vertrouwen erop hiermee onze Wmo pgb-cliënten nog beter te kunnen ondersteunen. 

Vragen 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met Sven vd Hengel via telefoonnummer 06-21000528 of via 
e-mail sven.vd.hengel@waterland.nl. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester enwethouders, 

~-.2-=Etss. ~rs. M.C. van der Weele 
gemeentesecretaris/algemeen directeur burgemeester 
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