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Aan  

de leden van de gemeenteraad van Heusden 

het college van burgemeester en wethouders 

           Heusden, mei 2020 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Samenvatting 

De rekenkamer heeft in de 2e helft 2019 en het 1e kwartaal van 2020 het vervolgonderzoek sociaal domein 

uitgevoerd. Dit onderzoek is afgerond en de rekenkamer biedt u hierbij de rapportage van het onderzoek aan. 

Op basis daarvan doet de rekenkamer een aantal aanbevelingen aan de raad. 

Conform het onderzoekprotocol biedt de rekenkamer het rapport, de conclusies en aanbevelingen -  na 

bespreking ervan met raadsleden – gelijktijdig aan aan de raad en het college. Het college is zodoende in de 

gelegenheid voorafgaande aan de bespreking van het rapport in de raad schriftelijke zijn bestuurlijke reactie op 

het rapport en de aanbevelingen te geven.   

 

Aanleiding 

Voorafgaand aan het onderzoek is in 2018 een vooronderzoek sociaal domein uitgevoerd door de rekenkamer.  

Daarin werd geconcludeerd, dat - net zoals bij veel gemeenten - de beleidsuitgangspunten voor het sociale 

domein op een zodanig abstract niveau zijn beschreven dat deze in beperkte mate sturend zijn voor de 

operatie in het sociaal domein. En dat een nadere concretisering daarvan nodig is om de raad daadwerkelijk 

houvast te bieden en voor de uitvoering (door college en raad) duidelijk te krijgen wat er van hen wordt 

verwacht.   

Tijdens de presentatie van het vooronderzoek bestond consensus bij de fracties over de wens dat de 

rekenkamer het onderzoek naar het sociale domein zou voortzetten met prioriteit voor vraagstukken over 

sturing, controle, en stuurinformatie en -communicatie.  

 

Feitelijke informatie 

De rekenkamer is daarmee aan de slag gegaan. In juni 2019 is de onderzoekopzet verstuurd naar de fracties 

van de gemeenteraad. Het doel van het onderzoek werd daarin als volgt beschreven:  

Het leveren van een bijdrage aan de verdere versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad.  

Daarbij werd aangegeven dat het de bedoeling was dit te concretiseren door: 

- een aantal concrete indicatoren op te leveren die de raad meer houvast zouden bieden bij het geven van 

sturing aan het sociaal domein; 

- voorstellen te doen voor het proces van informatievergaring en communicatie tussen raad en college.  

In de onderzoekopzet werd als uitgangspunt gehanteerd dat voor het identificeren van mogelijke indicatoren 

zou worden aangesloten bij prioriteiten van de raad stelt binnen het vigerende beleidskader. Om tot 

prioritering te komen was tijdens het onderzoekproces de inbreng van raadsleden onontbeerlijk. Tijdens het 

onderzoekproces zijn er dan ook vier sessies geweest met raadsleden.  

De rapportage van het vervolgonderzoek bestaat uit 3 hoofdcomponenten: 

1. De bevindingen opgehaald tijdens de vier sessies met raadsleden.  

2. Een voorbeeldset van data die concrete informatie geven over de uitvoering van indicatoren. 

3. Door de rekenkamer geformuleerde inhoudelijke en procesmatige voorstellen, die zijn vertaald  in een 

concreet raadsvoorstel. 
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Ad 1 Bevindingen werksessies  

Tijdens de werksessies met de raad zijn vier waarden benoemd, die momenteel prioriteit hebben in de sturing 

vanuit de raad op het sociale domein. Deze vier waarden zijn vervolgens vertaald in een set van voor sturing 

relevante indicatoren.  

Bovendien zijn in de sessies ideeën opgehaald over het proces van beleidsbeoordeling en -sturing.   

 

Ad 2 Voorbeeldset van data (bijlage 2 van de rapportage) 

Als concrete uitwerking van de indicatoren is met behulp van de organisatie een set van data opgesteld die 

voorhanden is en voor een deel - als momentopname - al inzicht geeft in de indicatoren. Daarbij is – op 

uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers aan de werksessies - als randvoorwaarde gehanteerd dat het 

genereren van data slechts een beperkt beslag zou mogen leggen op ambtelijke capaciteit. 

Ad 3 Conclusies en aanbevelingen rekenkamer 

Conclusies en aanbevelingen zijn vertaald in een raadsvoorstel, dat tot stand is gekomen na bespreking van het 

concept in de laatste werksessie met raadsleden. 

Met het onderzoek en de rapportage heeft de rekenkamer een basis neergelegd voor verdere ontwikkeling van 

de inhoud en het proces van beleidsbeoordeling en – sturing. Raad en college en organisatie zijn aan zet om – 

als de aanbevelingen worden overgenomen -  hierin door te groeien. 

 

Kanttekeningen 

Bij de resultaten van het onderzoek heeft de rekenkamer de volgende kanttekeningen geplaatst: 

1. De in het rapport opgenomen waarden, indicatoren en data zijn gebaseerd op de momenteel geldende 

prioriteiten. Deze kunnen een beperkte houdbaarheid hebben. Immers er zullen zich ongetwijfeld nieuwe 

prioriteiten aandienen en vigerende prioriteiten verdringen. Het is niet efficiënt om prioriteiten toe te 

voegen zonder je ook te bezinnen op het instandhouden van tot dan toe benoemde prioriteiten. 

2. De data in het rapport bestaan vrijwel alleen uit kwantitatieve feiten zonder inkleuring en analyse. Kale 

cijfers zeggen alleen nog niet zoveel. Het is niet alleen tellen, maar ook van duiden. Hoe zijn eventuele 

afwijkingen van de norm te verklaren, welke ruimte is er voor beleid beïnvloeding en -bijstelling en tegen 

welke prijs?  

Het is primair een taak voor het college en de organisatie om naast het tellen ook het bijbehorende 

verhaal te vertellen. Vandaar dat deze inhoudelijke inkleuring een vervolgstap is en geen onderdeel van 

het rapport zelf vormt. 

3. Voor de beoordeling van de data is normering nodig. Die norm kan gevonden worden in bijvoorbeeld 

vergelijking met andere gemeenten in de regio, landelijke cijfers, historisch verloop, het wettelijk kader of 

het zelf formuleren van een eigen norm over wat wenselijk of acceptabel wordt geacht. 

4. Een punt van aandacht is de actualiteit van de aangeboden informatie, alsmede de frequentie van 

rapportage. Veelal gaat het nu nog om halfjaarlijkse of zelfs jaarcijfers die pas beschikbaar komen ruim 

nadat betreffende periode is afgesloten. Daarom adviseert de rekenkamer een extra inspanning van de 

gemeentelijke organisatie om zelf relevante data te vergaren en daarover aan de gemeenteraad te 

rapporteren. 

5. Ook waar geen of nog geen kwantitatieve data beschikbaar zijn is rapportage over ontwikkelingen rond 

geïdentificeerde indicatoren belangrijk. Ook dat biedt inzicht (bijvoorbeeld over samenwerking met 

derden, nieuwe wettelijke bepalingen etcetera). 
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Raadsvoorstel 

De rekenkamer stelt de raad voor te besluiten: 

1. De resultaten van het vervolgonderzoek sociaal domein over te nemen; 

2. Het college te verzoeken – met als basis de in het rapport opgenomen waarden en indicatoren – binnen 6 

maanden een rapportage op te stellen met daarin de elementen genoemd in het rapport van de 

rekenkamer (zie pagina 8 van het rapport); 

3. Een werkgroep van raadsleden/fractieondersteuners te installeren, die de uitvoering van de inhoudelijke en 

procesmatige voorstellen volgt en bewaakt. 

 

 

Rekenkamer Heusden, 

Linda Mustert 

Kees Nauta 

Kees van Santvliet (voorzitter) 


