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Voorgesteld raadsbesluit   

De raad besluit

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. 



Samenvatting

De Rekenkamer heeft een zogenaamd navolgingsonderzoek uitgevoerd naar de WMO. Naar aanleiding van eerder 

uitgevoerde onderzoeken is gekeken in welke mate de eerder door de raad overgenomen aanbevelingen zijn uitgevoerd.
   

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum



Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel   

Naar aanleiding van eerder uitgevoerde onderzoeken naar de WMO heeft de Rekenkamer een zogenaamd 

navolgingsonderzoek gedaan om na te gaan in welke mate er invulling is gegeven aan de door de raad overgenomen 

aanbevelingen. De bevindingen zijn opgenomen in de rekenkamerbrief die als bijlage hierbij gaat. Dit voorstel ligt voor 

om de raad een formeel besluit te laten nemen over de nieuwe aanbevelingen op basis van de rekenkamerbrief. 

Kader    

nvt

Argumenten en afwegingen    

In 2016 heeft de Rekenkamer van Haren en in 2018 heeft de rekenkamercommissie van Groningen onderzoek 

uitgevoerd naar de WMO en de mate waarin de raad in staat wordt gesteld om te sturen op de WMO. Dat heeft destijds 

een aantal aanbevelingen opgeleverd die door beide raden zijn overgenomen. Omdat de WMO-taken voor de gemeente 

nog steeds erg belangrijk zijn en er sprake is van tekorten, heeft de Rekenkamer dit onderwerp opnieuw opgepakt om te 

kijken in welke mate de destijds overgenomen aanbevelingen zijn opgepakt. Uit het onderzoek blijkt dat nog niet aan 

alle aanbevelingen invuling is gegeven en dat de raad vooral ook zelf aan de slag moet voor een betere informatiepositie.

Maatschappelijk draagvlak en participatie    

nvt

Financiële consequenties    

nvt

Overige consequenties    

nvt

Vervolg    

Wanneer de raad deze aanbevelingen overneemt, zal hierover worden gerapporteerd in de komende 

voortgangsrapportages, conform de bestaande afspraak met het college van B&W.

Lange Termijn Agenda    

nvt


