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Classificatie 

• Vertrouwelijk (bij gebruik van persoonsgegevens) 
Portefeuillehouder 

De raad besluit 

I. kennis te nemen van het onderzoeksrapport 'Sturing op de WMO, ligt het schip op koers?' 
van de Rekenkannercommissie 

II. de volgende drie aanbevelingen naar aanleiding van het rapport over te nemen: 
1. Kom tot een beperktere set van indicatoren waarop de raad elk jaar WMO-breed wordt 

geïnformeerd over de bereikte effecten en doelen. De huidige ingezette koers van 
monitoring met 68 voor de WMO relevante indicatoren is voor de operationele 
aansturing door het college begrijpelijk, maar voor de raad naar verwachting niet 
inzichtelijk. 

2. Focus de verantwoording vooral op het doelbereik en de maatschappelijke effecten en 
voorzie deze van meerjarige trendinformatie en uiteraard verklaringen en duiding. 

3. Voeg aan de verantwoordingsinformatie een besluit of bespreekvoorstel toe zodat de 
raad ook in positie wordt gebracht om de controlerende taak uit te voeren en waar 
nodig veranderingen in de kaders aan te brengen. 

Samenvatting 

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop het college van B&W de raad 
in staat stelt om te sturen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Daarvoor zijn dossiers 
onderzocht en zijn er interviews afgenomen met betrokken ambtenaren en raadsleden. Het onderzoek is 
uitgevoerd door onderzoeksbureau B&A uit Den Haag. Met dit raadsvoorstel legt de 
Rekenkamercommissie de aanbevelingen die naar aanleiding van dit onderzoek worden gedaan ter 
vaststelling aan de raad voor. 

Afgehandeld en naar Paraaf Datum 
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Aanleiding en doel 

De Rekenkamercommissie heeft gekozen voor dit onderwerp omdat de W M O een belangri jk 
onderwerp is voor de raad en omdat enkele fracties in het gesprek met de rekenkamercommissie in 
het voorjaar van 2017 dit onderwerp hebben aangedragen. 

Kader 
Nvt 

Argumenten en afwegingen 

Op basis van het onderzoek komt de Rekenkamercommissie tot de conclusie dat de raad wel veel 
informatie ontvangt van het college van B8tW, maar dat het niet altijd samenhangend en overzichteli jk 
is. De indicatoren sluiten lang niet alti jd aan bij de geformuleerde doelen en bovendien word t er van 
erg veel indicatoren gebruikgemaakt als het gaat over de WMO: 68 namelijk. De laatste t i jd is er wel 
verbetering te constateren: er wordt meer werkt gemaakt van het duideli jk definiëren van doelen en 
indicatoren en er worden gericht gegevens bij verzameld. Vanaf 2019 beschikt de raad dan over 
gegevens op basis waarvan het meer inzicht krijgt in het doelbereik. Veel informat ie die de raad nu 
nog ontvangt gaat over de uitvoering en niet over het doelbereik, dus meer over de hoe-vraag in 
plaats van over de wat-vraag. Uit het onderzoek blijkt dat de raad lang niet alti jd in stell ing wordt 
gebracht wanneer het gaat om verantwoordingsinformat ie. Daarmee wordt bedoeld dat de raad wel 
informatie ontvangt, maar dat deze informatie niet vergezeld gaat van een bespreek- of 
besluitvoorstel. Als in de brief of notit ie wordt aangegeven waartoe het debat zou moeten leiden, dan 
kan dat de raad een steviger positie geven. 

Aanbevelingen 
Op basis van dit onderzoek komt de Rekenkamercommissie tot de volgende drie aanbevel ingen: 
1. Kom tot een beperktere set van indicatoren waarop de raad elk jaar WMO-breed word t 

geïnformeerd over de bereikte effecten en doelen. De huidige ingezette koers van moni tor ing 
met 68 voor de W M O relevante indicatoren is voor de operationele aansturing door het college 
begrijpeli jk, maar voor de raad naar verwacht ing niet inzichtelijk. 

2. Focus de verantwoording vooral op het doelbereik en de maatschappeli jke effecten en voorzie 
deze van meerjar ige t rendinformat ie en uiteraard verklaringen en duid ing. 

3. Voeg aan de verantwoordingsinformat ie een besluit of bespreekvoorstel toe zodat de raad ook 
in positie wordt gebracht om de controlerende taak uit te voeren en waar nodig veranderingen 
in de kaders aan te brengen. 

Financiële consequent ies 

nvt 

Vervolg 

Tussen de raad en het College van B8tW bestaat de afspraak dat het college via de 
voortgangsrapportages de raad informeert over de voortgang van de ui tvoering van de door de raad 
vastgestelde aanbevel ingen. Wanneer de raad de aanbevelingen overneemt, kan het via deze 
rapportages de voortgang van de ui tvoering bli jven volgen. 

Namens de Rekenkamercommissie, 

Peter Kommer i j , 
Secretaris. 27 september 2018 


