
 
 

“DE REKENKAMERBRIEF” ;  nr. 23                                  
Aan: De gemeenteraad 
c.c.  : Het college van B&W 
           Het directieteam/managementteam 
           De griffie 
 
Opheusden ,    14 november 2018 
 
Geachte raadsleden, dames en heren, 
 
Op 6 september van dit jaar heeft de RKC met u (via het presidium) overlegd over een 
nieuw onderzoeksthema. 
Wij hadden u een drietal suggesties gedaan en uw voorkeur ging uit naar “jeugdzorg”. 
Diverse fracties brachten diverse vragen/knelpunten naar voren, waaruit duidelijk werd 
dat dit onderwerp uw nadrukkelijke voorkeur had. 
De maanden daarna heeft de RKC zich dan ook verder verdiept in dit onderwerp om te 
komen tot een onderzoeksopzet die wij aan u wilde voorleggen. 
Onze kartrekker voor dit onderwerp (Marijke van de Plasse) ontdekte echter gaandeweg 
die verdieping, dat dit onderwerp ook de volle aandacht had van de college van 
Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke organisatie. 
Ons werd duidelijk dat er de nodige stukken circuleerden tussen de diverse 
gemeentelijke gremia: cliëntervaringsonderzoeken, de meicirculaire, rapportages van 
maatschappelijke organisaties en een nota van het college van Burgemeester en 
Wethouders aan de gemeenteraad over de stand van zaken per augustus 2018. 
Met name in deze nota werden de nodige knelpunten gesignaleerd en een zevental 
aanbevelingen gedaan. 
Tijdens een RKC-vergadering begin november jl. hebben wij al deze gegevens (opnieuw) 
gewogen en zijn we tot de volgende conclusie gekomen. 
 
          Er wordt ten gemeentehuize hard gewekt aan de optimalisering van dit 
          beleid en de wijze waarop de gemeente dit beleid kan (blijven) sturen. 
          De RKC wil dit proces nu niet “verstoren” door het uitvoeren van een 
          onderzoek en hebben besloten het onderzoeksonderwerp te agenderen  
          voor het jaar 2020. 
 
Wat dan voor nu? 
De RKC heeft is van mening een nieuw onderzoeksonderwerp te kiezen binnen het 
sociale domein, om ook de gemeenteraad tegemoet te komen met betrekking tot de 
vorige voorkeur. 
 
  



 
Het nieuwe onderzoeksonderwerp betreft dan ook de volgende overdenking. 
 
        De lasten voor WMO, jeugdzorg en Participatiewet blijven maar stijgen; 
        ook de komende jaren. Deze lasten vormen elk jaar bijna 40% van de  
        begroting. Voor de bestaanszekerheid van dit begrotingsprogramma is  
        een onderzoek opportuun om beter inzicht te krijgen naar de toekomst  
        en mogelijk toenemende kosten te beperken. 
 
In december van dit jaar verwacht de RKC u over dit onderzoeksonderwerp een opzet te 
kunnen presenteren, waarop u als gebruikelijk nog kunt reageren. 
 
Bovenstaand epistel van de RKC over “onderzoek doen” brengt ons op de gedachte nog 
eens te onderstrepen dat de gemeenteraad diverse mogelijkheden heeft om ook (zelf) 
onderzoek te doen. 
Zo kan de gemeenteraad te allen tijde de RKC verzoeken een onderzoek ter hand te 
nemen. 
 
Ter afronding van deze RKB nr. 23 wil de RKC u alvast bedanken voor uw aandacht bij 
deze informatie. 
 
Met een vriendelijke groet, namens de RekenKamerCommissie Neder-Betuwe 
 
C.H. (Cornelis) van Woerkom, voorzitter.  
 
 
        
  
 
       
 
 
           
 
 
 


