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Onderwerp 
Aanbevelingen RKC-onderzoek decentralisaties sociaal domein 

Geadviseerde beslissing: 
1. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, met in achtneming van de bestuurlijke 

reactie, over te nemen, te weten: 
a. Overleg tussen college en raad over de te stellen kaders; 
b. Varianten en/of scenario's voorleggen aarï de raad (keuzemogelijkheden); 
c. Een tijdlijn op laten stellen door het college over de frequentie en vorm van 

informatievoorziening; 
d. Inzichtelijk laten maken door het college van financiële en/of maatschappelijke gevolgen 

van keuzes; 
e. Een actievere houding van de raad (door onder meer bredere inzet van de 

Klankbordgroep); 
f. Het formuleren van een overkoepelend projectplan waarin de decentralisatie-

overstijgende vraagstukken zijn ingebed. 
2. Het college opdracht te geven begin volgend jaar een actieprogramma om de aanbevelingen 

uit te werken, voor te leggen aan de raad. 

INLEIDING 

Op 24 september 2013 zond de Rekenkamercommissie (RKC) de raad het rapport van het 
onderzoek naar de decentralisaties sociaal domein. In de carrouselvergadering van 18 
november 2013 hebben de aanwezige (burger)raadsleden aangegeven de aanbevelingen 
over te willen nemen en een concreet actieprogramma van het college te willen ontvangen 
om ermee aan de slag te kunnen gaan. 

BEOOGD EFFECT 

De raad wil actief invulling geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol op het gebied 
van de drie decentralisaties, zodat de decentralisaties ingevoerd worden zonder dat 
inwoners daarvan nadelige gevolgen ondervinden. 

ARGUMENTEN 

1.1 De raad wil aan het roer. 
De aanbevelingen over te stellen kaders, een tijdlijn voor de informatievoorziening, het 
inzichtelijk maken van de financiële en/of maatschappelijke gevolgen van keuzes en het 
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formuleren van een overkoepelend projectplan over decentralisatie-overstijgende 
vraagstukken, zorgen er allemaal voor dat de raad beter in staat is om kaders te stellen op 
de juiste thema's en hier sturing aan te geven. 

2.1 Een actieprogramma zorgt ervoor dat de aanbevelingen omgezet worden in daden. 
Het is nog best ingewikkeld voor de raad om aan het roer te komen. De raad moet actiever 
en kritischer worden en het college moet nog duidelijker meekrijgen wat de raad verwacht op 
welke momenten. Met een actieprogramma kunnen concrete inhoudelijke stappen benoemd 
worden op gezette tijden. 

KANTTEKENINGEN 

Regelmatig het gesprek voeren over de decentralisaties en de concrete gevolgen ervan, kent 
geen kanttekeningen of risico's. Evenmin het concreet inplannen van acties die zorgen dat 
de kaders helder worden voorbereid, besproken en vastgesteld. 

FINANCIËN 

Er zijn geen kosten gemoeid met deze aanbevelingen, wel energie en tijd voor raadsleden, 
wethouder en ambtelijke ondersteuning. 

COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 

De Klankbordgroep Decentralisaties wordt breder ingezet, ook in het kader van de 
implementatie van deze aanbevelingen. Wethouder en ambtelijke organisatie worden 
daarvan op de hoogte gesteld. Daar waar een beroep gedaan wordt op het maatschappelijk 
middenveld, zullen ook zij geïnformeerd worden over de Klankbordgroep en de werkwijze 
van de raad. 

UITVOERING 

Begin 2014 bespreking actieprogramma, daarna verder inplannen op de termijnagenda. 

BIJLAGEN 

Poortugaal, 9 januari 2014 

De griffier 

/ 
mr. Renske van der Tempel 
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