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Voorgesteld raadsbesluit

Het ‘Plan van aanpak uitwerking aanbevelingen rekenkamercommissie Wmo Velsen’ vast te
stellen.
Samenvatting

Op 21 november 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het verdiepend
rekenkameronderzoek Wmo in Velsen. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen uit het rapport
van de Rekenkamercommissie overgenomen en het college verzocht met een voorstel te komen
om samen met de gemeenteraad de aanbevelingen uit te werken. Dit plan van aanpak bevat
voorstellen om de informatievoorziening en het besluitvormingsproces over de Wmo te verbeteren.
Aanleiding

In opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Velsen is er een verdiepend
onderzoek uitgevoerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Velsen. Dit onderzoek heeft
geresulteerd in de rapportage 'Door de bomen het bos zien'. De gemeenteraad heeft de
aanbevelingen uit deze rapportage overgenomen en het college om een plan van aanpak verzocht.
Programma

3
Kader

§
§
§
§
§

Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmo-nota "Iedereen voelt zich thuis in Velsen (2008-2011)
De Visie op maatschappelijke ondersteuning (2012-2015)
Wmo-verordening
Artikel 81 van de gemeentewet (rol van de rekenkamercommissie).

Beoogd doel en effect van het besluit

Het college voldoet hiermee aan het verzoek van de raad om te komen met een plan van aanpak
voor het uitwerken van de aanbevelingen zoals geformuleerd door de Rekenkamercommissie en
realiseert daarmee voor de raad een verbetering van de informatievoorziening over de Wmo.
Directe maatschappelijke consequenties

Door de versterking van de informatievoorziening en het besluitvormingsproces is het voor de raad
mogelijk meer sturing van de raad op de Wmo te realiseren.
Argumenten

De gemeenteraad heeft de volgende conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de
Rekenkamercommissie Velsen “Door de bomen het bos zien” overgenomen:
• Beperk het aantal doelstellingen van het Wmo-beleid. Focus hierbij op de hoofdlijnen
van het beleid, de sturingsmogelijkheden van de raad en de dwarsverbanden tussen
de kamers. Maak deze doelstellingen zoveel mogelijk concreet en meetbaar (“smart”).
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•
•

•

•

Informeer de raad zodanig dat hij een actueel beeld heeft van de relaties binnen de
Wmo.
Houdt de informatie over de Wmo zo overzichtelijk en relevant mogelijk. De
hoeveelheid verantwoordings- en voortgangsinformatie die de gemeenteraad nu
ontvangt, kan omlaag. Daarbij dient dan wel gelijktijdig de focus van de informatie
scherper te zijn en meer gericht op de hoofdlijnen van het beleid, de
sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad en de dwarsverbanden tussen de
kamers. Het is daarbij belangrijk dat afwijkingen van beleidsdoelstellingen in de
begroting en jaarrekening kort en bondig worden toegelicht.
Hanteer een vaste oplegger bij raadsvoorstellen over de Wmo waarin de marges staan
aangegeven (beleidsmatig, juridisch, financieel) en informatie over de uitgangspositie
van de gemeente, zoals de resultaten van klanttevredenheidsonderzoek.
Bundel de informatie over de Wmo naar de raad in één rapportage over het “Huis van
de Wmo”. Neem hierin niet alleen ‘eigen’ informatie op maar ook informatie uit andere
bronnen (zoals de Wmo-benchmark). Op deze manier wordt informatie naar de raad
gekanaliseerd.
Bundel de informatie over de Wmo naar de raad in één rapportage over het “Huis van
de Wmo”. Neem hierin niet alleen ‘eigen’ informatie op maar ook informatie uit andere
bronnen (zoals de Wmo-benchmark). Op deze manier wordt informatie naar de raad
gekanaliseerd.

Het plan van aanpak bevat voorstellen om via de volgende documenten de aanbevelingen
van de raad nader uit te werken:
• Het nieuwe Wmo beleidsplan inclusief het beeld van relaties binnen het sociale
domein;
• Een wijziging in programma 3 van de begroting waarin een vernieuwde doelenboom
wordt opgenomen;
• Format raadsvoorstellen waarin de marges worden beschreven;
• Verantwoordingsdocumenten.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

N,v,t,
Risico’s

N.v.t.
Financiële consequenties

Er zijn geen financiële gevolgen.
Uitvoering van besluit

Na raadsbesluitvorming zal het college het plan van aanpak uitvoeren.
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Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Plan van aanpak uitwerking aanbevelingen rekenkamercommissie Wmo Velsen.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Rapportage rekenkameronderzoek Wmo.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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