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Gevraagde beslissing(en)
1. de conclusies van het eindrapport vast te stellen, te weten:
a Het beschreven Algemeen beeld;
b de Kernconclusies dat:
i
sturen op hoofdlijnen nog niet mogelijk is (conclusie 1);
ii samenwerken in een netwerk nog om ontwikkeling van werkwijzen en competenties
vraagt (Conclusie 2);
iii het aandacht vraagt om vast te houden aan de basisgedachten van de decentralisaties
(Conclusie 3).
2. de aanbevelingen aan de raad over te nemen, te weten:
a in de kaderstelling en controle het accent leggen op het proces in plaats van de inhoud;
b heb meer oog voor kwalitatieve aspecten en aansprekende casussen of voorbeelden uit de
samenleving;
c wees dienstbaar aan samenwerking;
d zorg voor een politieke arena van ontmoeting met partners.
3. in het presidium een plan van aanpak te bespreken over de werkwijze en rol van de raad op het
vlak van het sociale domein in relatie tot samenwerking met het netwerk van partners en externe
experts.
4. de aanbevelingen aan het college over te nemen, te weten:
a bouw verder door aan een gezamenlijke innovatieagenda;
b pleeg extra inspanning op de twee verbindingen die nog onvoldoende zijn gelegd (betrekken
civil society in netwerk, verbinding Haltewerk met Jeugd, Wmo en spelers in dat netwerk);
c investeer in structurele ontwikkeling ambtelijke organisatie noodzakelijke competenties voor
regievoering;
d nog niet opgeloste praktische problemen uit de transitiefase snel oplossen.
5. de onder 4 genoemde aanbevelingen als opdracht voor verdere uitwerking mee te geven aan het
college en hiervoor eind 2017 met een plan met financiële onderbouwing naar de raad te komen.

Inleiding
De Rekenkamer Langedijk voert onderzoek uit naar de (maatschappelijke) effecten van het
gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het
gemeentelijke beleid. Voor 2016/2017 is hierbij gekozen voor het onderwerp Decentralisaties in het
Sociale Domein. Op 17 maart 2017 is het door de rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar de drie
decentralisaties in het sociale domein aan de raad aangeboden en op 21 maart in een politiek
bestuurlijke avond aan de raad gepresenteerd.

Beoogd resultaat
Een bijdrage leveren aan de doeltreffendheid van beleid, alsmede de doelmatige voorbereiding en
uitvoering daarvan, en met dit specifieke onderzoek een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling
van samenwerking tussen de partners in het sociale domein.

Argumenten
1.1,
2.1,
4.1

Het onderzoek is conform de Verordening op de Rekenkamer uitgevoerd
De rekenkamer heeft zijn onderzoek uitgevoerd volgens de in de Verordening beschreven
werkwijze. Het onderzoek heeft een duidelijke vastgestelde onderzoeksopzet, er zijn breed
inlichtingen ingewonnen, betrokkenen zijn in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op
het feitenonderzoek kenbaar te maken, er heeft ambtelijk hoor en wederhoor plaatsgevonden
en het college is in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar te maken.

3.1

5.1

Hiermee slaagt de gemeente er beter in om de gewenste werkwijze/rol in het sociale domein
in te vullen.
Door het college opdracht te geven uitvoering te geven aan de door de rekenkamer
genoemde aanbevelingen wordt verdere ontwikkeling van samenwerking tussen de partners
in het sociale domein gestimuleerd. De gemeente wil zich beperken tot hoofdlijnen door meer
ruimte geven aan spelers in de civil society en voor inwoners die niet op eigen kracht kunnen
meedoen een vangnet te vormen. Uitvoering van deze aanbevelingen bevordert dat.

Kanttekeningen
5.1 Uitvoering van de aanbevelingen door het college zal een tijdsinspanning vragen en mogelijk
extra kosten met zich meebrengen.
Het is zonder een uitvoeringsplan niet aan te geven of uitvoering van deze aanbevelingen zal
leiden tot extra tijdsinspanning of kosten. Een uitwerking van het college met een
onderbouwing in tijd en geld is daarom noodzakelijk.

Communicatie
De Rekenkamer Langedijk zal, als dank aan allen die betrokken waren bij het onderzoek, ervoor zorg
dragen dat alle deelnemers het eindrapport per mail ontvangen, nadat dit rapport is besproken in de
raad.

Participatie (Interactief werken)
N.v.t.

Financiën
Er zitten geen directe financiële consequenties aan dit besluit.

Vervolgstappen
Uitvoeren van de opdrachten uit beslispunten 3 en 5.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Eindrapport van de Rekenkamer Langedijk, Onderzoek decentralisaties sociale domein.

Bijlagen ter informatie
1
2

aanbiedingsbrief bij het rapport van de Rekenkamer Langedijk aangaande het onderzoek naar de
drie decentralisaties in het sociaal domein met bijlage;
verordening op de Rekenkamer.
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De griffier,

drs. G.J. de Graaf
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Eindrapport van de Rekenkamer Langedijk, Onderzoek decentralisaties sociale
domein

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van de griffier, nummer 16;
gehoord het advies van de commissie sociaal domein;

besluit:

1. de conclusies van het eindrapport vast te stellen, te weten:
a het beschreven Algemeen beeld;
b de Kernconclusies dat:
i
sturen op hoofdlijnen nog niet mogelijk is (Conclusie 1);
ii samenwerken in een netwerk nog om ontwikkeling van werkwijzen en competenties
vraagt (Conclusie 2);
iii het aandacht vraagt om vast te houden aan de basisgedachten van de decentralisaties
(Conclusie 3).
2. de aanbevelingen aan de raad over te nemen, te weten:
a in de kaderstelling en controle het accent leggen op het proces in plaats van de inhoud;
b heb meer oog voor kwalitatieve aspecten en aansprekende casussen of voorbeelden uit de
samenleving;
c wees dienstbaar aan samenwerking;
d Zorg voor een politieke arena van ontmoeting met partners.
3. in het presidium een plan van aanpak te bespreken over de werkwijze en rol van de raad op het
vlak van het sociale domein in relatie tot samenwerking met het netwerk van partners en externe
experts.
4. de aanbevelingen aan het college over te nemen, te weten:
a bouw verder door aan een gezamenlijke innovatieagenda;
b pleeg extra inspanning op de twee verbindingen die nog onvoldoende zijn gelegd (betrekken
civil society in netwerk, verbinding Haltewerk met Jeugd, Wmo en spelers in dat netwerk);
c investeer in structurele ontwikkeling ambtelijke organisatie noodzakelijke competenties voor
regievoering;
d nog niet opgeloste praktische problemen uit de transitiefase snel oplossen.
5. de onder 4 genoemde aanbevelingen als opdracht voor verdere uitwerking mee te geven aan het
college en hiervoor eind 2017 met een plan met financiële onderbouwing naar de raad te komen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 mei 2017.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

drs. J.F.N. Cornelisse

