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Geachte mevrouw De Waard–Oudesluijs, 

Toezicht Sociaal Domein heeft samen met de Wmo-Toezichthouder (hierna: de 
toezichthouders) in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de zorg en ondersteuning 
aan twee volwassenen in de aanloop naar een calamiteit. Het onderzoek vond plaats 
naar aanleiding van het overlijden van een vrouw die door huiselijk geweld om het 
leven is gekomen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport 
Calamiteitenonderzoek Epe/Hattem (juni 2019). In het rapport hebben de 
toezichthouders aanbevelingen gedaan over hoe de zorg en ondersteuning aan 
huishoudens met een vergelijkbare complexe hulpvraag adequater geregeld kan 
worden.  
 
De gemeente Epe is samen met de ketenpartners aan de slag gegaan met de 
gesignaleerde leerpunten. Aan de hand van vier voortgangsrapportages en een aantal 
gesprekken hebben de toezichthouders de voortgang van dit traject de afgelopen twee 
jaar gemonitord. Het verbetertraject van de gemeente heeft door COVID-19 
vertraging opgelopen. Diverse voorgenomen activiteiten/bijeenkomsten die nodig 
waren om dit samen met ketenpartners op te pakken, konden door de pandemie niet 
of pas later plaatsvinden. In goede afstemming met de toezichthouders heeft de 
gemeente Epe gezocht naar mogelijkheden om de benodigde voortgang in het 
verbeterplan te houden. De toezichthouders constateren dan ook dat het de afgelopen 
twee jaar gelukt is goede stappen te zetten op het gebied van werkafspraken, 
veiligheid en regievoering en integraal werken. 
 
Goede vorderingen zijn gemaakt rondom de afspraken voor op- en afschaling in 
complexe casuïstiek. Samen met lokale partijen is een regiekaart opgesteld. Daarin is 
beschreven bij wie de regie ligt in de verschillende fase van escalatie. Hiermee is meer 
duidelijkheid gekomen over de verschillende verantwoordelijkheden van de betrokken 
partijen en overlegvormen. De implementatie is inmiddels voltooid en deze wijze van 
werken wordt nu structureel toegepast binnen de bestaande overlegstructuur van de 
gemeente met de ketenpartners. 
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Ook op het leerpunt van het signaleren en handelen bij signalen van onveiligheid zijn 
goede stappen gezet. De gemeente Epe werkt aan het versterken van de lokale teams 
op het gebied van effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Door het uitvoeren van de zelfscan Werken aan Veiligheid voor 
lokale teams is goed zicht gekomen op de verbeteringen die nodig zijn voor een 
effectieve aanpak van veiligheidsrisico’s in gezinnen en huishoudens. Inmiddels is 
gestart met het oppakken van deze verbeteringen in de lokale ontwikkelagenda. 
Zeven andere gemeenten in de regio hebben ook de zelfscan uitgevoerd. In regionaal 
verband wordt dan ook samen met de betrokken (regionale) ketenpartners gewerkt 
aan de verbetering van de uitvoering. Daarnaast zetten de gemeenten in regionaal 
verband ook in op een multidisciplinaire aanpak voor het doorbreken van hardnekkige 
patronen van geweld en verwaarlozing in huishoudens (MDA++).  
 
De toezichthouders zijn positief over de ingezette ontwikkeling. Graag vragen we nog 
aandacht voor het volgende. Niet alle ketenpartners die betrokken waren bij de 
calamiteit die door de toezichthouders is onderzocht zijn even goed meegenomen in 
bovenstaande ontwikkelingen. Onder andere de GGZ en reclassering zijn op een 
aantal onderdelen wat meer op de achtergrond geraakt. Dit is mede gekomen door de 
beperkende maatregelen in het kader van het bestrijden van COVID-19. We vragen de 
gemeente dan ook om deze ketenpartners waar mogelijk nadrukkelijker mee te 
nemen in de implementatie van de lokale verbeteringen. 
 
Samenvattend hebben de toezichthouders er vertrouwen in dat de gemeente Epe 
samen met de betrokken partijen voldoende verbetering hebben gebracht in het 
bieden van passende zorg en ondersteuning aan huishoudens met een complexe 
hulpvraag. Om die redenen sluiten de toezichthouders het natraject naar aanleiding 
van het rapport Calamiteitenonderzoek Epe/Hattem in de gemeente Epe af. Deze brief 
zal worden gepubliceerd op www.toezichtsociaaldomein.nl. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de Wmo-toezichthouder,  
 
  
 
mr. S.N. (Sanne) van Muijden 
Programmadirecteur Toezicht Sociaal Domein 
 
 


