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"Door de bomen het bos zien": rapportage bij het verdiepend rekenkameronderzoek WMO in Velsen

De raad van de gemeente Velsen,
Gelezen het initiatief raadsvoorstel van de Rekenkamercommissie, nummer

van september 2013,

Besluit

De conclusies en aanbevelingen uit het rapport over te nemen en het college te verzoeken onderstaande
aanbevelingen uit te werken en de raad te informeren over de aanpak.
Aanbevelingen op basis van het onderzoek van de rekenkamercommissie:
1

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”).

2. Informeer de raad zodanig dat hij een actueel beeld heeft van de relaties binnen de Wmo.
3. 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. Een
visualisatie zoals in paragraaf 3.4 kan bijdragen om de focus en de hoeveelheid van de informatie te
bepalen, door de informatiebehoefte te relateren aan de mate van betrokkenheid van de gemeente. Het
is daarbij belangrijk dat afwijkingen van beleidsdoelstellingen in de begroting en jaarrekening kort en
bondig worden toegelicht.
4. 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.
5. 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 Wmobenchmark). Op die manier wordt informatie naar de raad gekanaliseerd.
Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van …………..
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