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Navolgingsonderzoek informatievoorziening over de uitvoering van en sturing op de  

WMO-taken 

 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

gelezen het voorstel van de Rekenkamer van gemeente Groningen van 22 april 2021  

(griffie zaaknummer 127114-2021) 

  

HEEFT BESLOTEN:  

 

1.  kennis te nemen van de Rekenkamerbrief over navolgingsonderzoek 

informatievoorziening over de uitvoering van de sturing op de WMO. 

2.  de volgende aanbevelingen over te nemen: 

a.  Blijf gericht op de (samengestelde) aanbevelingen uit voorgaande rapportages, met 

name voor wat betreft de focus op het doelbereik en de maatschappelijke effecten 

(raad en college). 

b.   Heroverweeg en herformuleer op gezette tijden het beleid en de daarop gebaseerde 

doelen; doe dat zoveel mogelijk op praktische wijze zonder uitgebreide 

beleidsnota, maar wel met een debat over te maken (politieke) keuzes (college en 

raad). 

c.   Definieer als raad de eigen informatiebehoefte; zorg voor meer duiding en voor 

meerjarige informatie, zodat trends kunnen worden herkend (college). 

d.   Richt je als raad meer op het ‘wat’ (bereiken we) en minder op het ‘hoe’ (bereiken 

we dat). 

e.   Draag als raad zelf zorg voor versterking van de eigen positie, overweeg de 

volgende suggesties die daaraan bij kunnen dragen: 

- regisseer zelf een programma om regelmatig het gesprek aan te gaan met college, 

    uitvoerders en doelgroepen over hoe het beleid en de uitvoering in de praktijk uitwerken en  

   wat de maatschappelijke effecten en resultaten van het beleid zijn; 

-  bezie welke (deel)thema’s voor de raad nuttig zijn om door middel van dergelijke  

   gesprekken aandacht aan te besteden; 

 - vraag als raad om (meer) ondersteund te worden door de griffie bij het definiëren van de  

   eigen informatiebehoefte en het regelen van het voorgaande;  

-  vraag het college de raad in kennis te stellen van de adviezen van de (nieuwe) ’Adviesgroep  

   sociaal domein’; 

-  vorm een ‘verkenners-groep’ of wijs ‘rapporteurs’ aan (enkele raadsleden) die met  

   ondersteuning van griffie en organisatie voor de raad informatie verzamelen en duiden,  

   daarover aan de raad rapporteren en voorstellen doen hoe op de informatie te reageren. Zij  

   kunnen bijvoorbeeld ook gesprekken met het college voorbereiden; 

-  draag zorg voor het borgen van afspraken die gericht zijn op versterking van de positie van  

   de raad (zoals overgenomen aanbevelingen uit rekenkameronderzoek) bij de overgang van  

   een raadsperiode. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 28 april 2021. 

 

voorzitter                  griffier 

Koen Schuiling      Josine Spier  

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 


