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Monitor rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht 2018 
Voortgang aanbevelingen en bestuurlijke reacties rapporten  

 

1.  Rapport: De voorbereiding op de decentralisaties in Stichtse Vecht (juni 2014) 

Portefeuillehouder: J.A. Koops 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken uitvoering 

Peildatum 1e kwartaal 2018 

 

Aan de 

raad 

1. Aanbeveling: Stel vast op welke aspecten u wilt sturen en over een x-periode wilt controleren. 

De Rekenkamercommissie beveelt de raad aan vast te stellen op welke aspecten de raad wil 

sturen en controleren. Als meest relevante sturingsaspecten zijn benoemd: doelstellingen, 

budget en doelgroepen.  
 

Bestuurlijke reactie: Wij onderschrijven deze aanbeveling, die aansluit bij de wijze waarop 

wij de planning & control-cyclus voor de decentralisaties momenteel vorm geven. Wij juichen 

het vanzelfsprekend toe om dit nader te concretiseren in overleg met de raad.  

 

De mate waarin de vijf aanbevelingen uit dit onderzoek zijn opgevolgd 

is nader uitgewerkt in het vervolgonderzoek ‘Sociaal domein Stichtse 

Vecht na de Transitie’ van juni 2016 (zie pag. 14).  

Uit het vervolgonderzoek blijkt  dat de gemeente op de aanbevelingen 

uit dit onderzoek acties heeft ondernomen. Deze acties hebben geleid 

tot een versterking van de sturende en controlerende rol van de 

gemeenteraad en daarmee tot een effectievere voorbereiding van de 

gemeente op de decentralisaties. 

 

Gelet op de uitwerking van de vijf aanbevelingen in het 

vervolgonderzoek ‘Sociaal domein Stichtse Vecht na de 

Transitie’ adviseren wij om dit onderzoek te sluiten. 

 

 2. Aanbeveling: Stel vast hoe u de voortgang en de resultaten wilt monitoren.  

De Rekenkamercommissie beveelt de raad aan om in afstemming met college en de griffie te 

bepalen op welk manier de raad de vinger aan de pols wil houden en indien nodig wil 

bijsturen. De basis hiervoor kan een 0-meting zijn gevolgd door een 1-meting op een nader te 

bepalen tijdstip.  
 

Bestuurlijke reactie: In het derde kwartaal van 2014 zullen wij voor alle transities een  0-

meting houden met daaraan gekoppeld het vaststellen van het tijdstip van de 1-meting. Wij 

stemmen verder graag met de raad af op welke momenten en op welke manier de raad de 

vinger aan de pols kan houden en we hebben hiertoe inmiddels stappen gezet. In het voorjaar 

2014 zijn de raden geïnformeerd over de “mijlpalen” die tot de zomer in het kader van het 

sociaal domein aan de orde komen. Dit is de zogenaamde dienstregeling of spoorboekje. In 

overleg met de kerngroep wordt het zogenaamd ”Hoorns model” aangepast tot een model dat 

toepasbaar is voor SWW. Dit model wordt op 23 juni met de kerngroepraadsleden besproken, 

daarna zullen alle raadsleden hierover worden geïnformeerd. Hierin wordt derhalve duidelijk 

wie, wanneer en waarover een besluit dient te nemen. Ook wordt aangegeven wat ter 

informatie en wat ter besluitvorming is. 

 

 3. Aanbeveling: Stuur op risico’s.  

De Rekenkamercommissie beveelt de raad aan om een vorm van risicomanagement te 

gebruiken om de risico’s die kunnen optreden bij de voorbereidingen op de decentralisaties te 

identificeren en te beheersen.  
 

Bestuurlijke reactie: Wij hebben dit al opgepakt en voelen ons gesterkt door uw aanbeveling. 

Wij sturen nu op de risico’s die van belang zijn bij de voorbereiding van de decentralisaties en 

zullen dat vervolgens doen op de risico’s die zich kunnen voordoen bij de implementatie van 

de decentralisaties. Wij zijn momenteel het verst met het risicomanagement op het terrein van 

de jeugdzorg. Wij monitoren stelselmatig en hebben de Transitiecommissie op adequate wijze 

van informatie kunnen voorzien over de huidige stand van zaken ten aanzien van de 10 

focuspunten die richting geven aan de decentralisaties. Het betreft onder andere regionale 

inkoop, toegang en zorgcontinuïteit. Een uitgebreide beschrijving treft u aan in de bijlage. 

 nvt 
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 4. Aanbeveling: Bepaal welke ondersteuning u nodig heeft en wat de rol van de kerngroep is.  

Deze aanbeveling van de Rekenkamercommissie heeft onder andere betrekking op de 

informatievoorziening vanuit het college en de rol van de kerngroep bij de ondersteuning van 

de raad.  
 

Bestuurlijke reactie: Zoals bovenstaand is aangegeven willen wij in deze zorgen voor een 

heldere en transparante wijze van besluitvorming met inachtneming van de onderscheiden 

rollen in het samenspel tussen raad en college. 

 nvt 

 5. Aanbeveling: Stuur op zowel korte als lange termijn doelstellingen en activiteiten.  

De Rekenkamercommissie benoemt nogmaals het belang van inzicht voor de raad in de 

belangrijkste mijlpalen voor 2014 en 2015.  
 

Bestuurlijke reactie: Deze aanbeveling sterkt ons in de wijze waarop wij deze mijlpalen in 

beeld hebben gebracht c.q. brengen in de verschillende kaderstellende documenten die door 

de gemeenteraad zijn vastgesteld. 

 nvt 

 

Het rapport, met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, is in een werksessie van de raad over de decentralisaties besproken.  
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2. Rapport: Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht (okt. 2014) 

Portefeuillehouder: J.A. Koops 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken uitvoering 

Peildatum: 1e kwartaal 2018 

 

Aan de 

raad 

1. Aanbeveling: Formuleer concrete en meetbare beleidsdoelen en prestaties. 

Om te kunnen sturen moet de gemeente weten waar ze staat en waar ze heen wil. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de verschillende onderdelen van het 

Subsidieprogramma concreet en meetbaar te formuleren. Daarbij dient de gemeente goed 

na te gaan wat ze echt wil weten over wat er met de subsidie bereikt wordt in relatie tot de 

beleidsdoelen. Prestatie-indicatoren staan niet op zichzelf, het verhaal erbij is minstens zo 

belangrijk. Het gaat om tellen en vertellen. 
 

Bestuurlijke reactie: Bij het opstellen van het nieuwe subsidieprogramma schenken wij 

extra aandacht aan “specifiek en meetbaar” formuleren van doelstellingen. 

In ontwikkeling 

 

Het beleidsdoel voor subsidieverlening is het bevorderen van de zelf- 

en samenredzaamheid van de inwoners. Het koppelen van meetbare 

prestaties aan het beleidsdoel is tot op heden vorm gegeven door 

resultaten te meten op input- en / of procesindicatoren. 

Einde 2017 is met de vaststelling van ‘Nota een sterke Basis’ de 

volgende stap gezet in het meten / monitoren van de resultaten. We 

gaan een methodiek toe passen waarmee we effecten (‘outcome’) 

meten die gekoppeld zijn aan de doelstellingen. Deze methodiek gaan 

we komende jaren ook toepassen in de omgeving van 

subsidieverleningen.   

 

 2. Aanbeveling: Voer periodiek evaluaties uit naar de doeltreffendheid van subsidies en de 

effecten ervan in de praktijk. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om het college uitvoering te laten geven aan de 

inhoudelijke evaluatie van de subsidieregelingen naar het doelbereik en de relatie tussen 

subsidies en het doelbereik. Neem het wetsartikel uit de Awb over doeltreffendheid en de 

effecten van de subsidies in de praktijk op in de Subsidieverordening van de gemeente.  
 

Bestuurlijke reactie: Deze evaluaties voeren wij één keer in de vier jaar uit. Deze 

frequentie is gekoppeld aan het vierjarig subsidieprogramma. Voor het opstellen van een 

nieuw programma evalueren wij het oude programma. 

In ontwikkeling (halverwege) 

 

Halverwege 2018 zijn de effecten bekend van de eerste twee jaren 

van het huidige subsidiebeleid. Op basis hiervan evalueren we wat de 

effecten zijn geweest en of deze aanleiding geven tot aanpassing van 

ons beleid. Deze output nemen we weer mee voor het subsidiebeleid  

zoals dat er uit moeten gaan zien in de volgende subsidie periode 

2020-2024.   

 

Het meenemen van het wetsartikel 4:24 Awb in de subsidie-

verordening is gerealiseerd. Wij hebben dit artikel voor de gemeente 

vertaald in artikel 20 van de Algemene subsidieverordening en nader 

uitgewerkt in de uitvoeringsvoorschriften. Bepaald is dat iedere vier 

jaren een evaluatie als genoemd in artikel 4:24 Awb plaatsvindt. 

 

 3. Aanbeveling: Laat de beoogde en gerealiseerde beleidsdoelen en prestaties terugkomen 

in de P&C-cyclus. 

Subsidies zijn een instrument voor de gemeente om haar beleidsdoelen te realiseren. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de informatie over de met subsidies beoogde en 

gerealiseerde beleidsdoelen, voorzien van een korte toelichting, op te nemen in de P&C 

cyclus. 
 

Bestuurlijke reactie: De beleidsdoelen die per beleidsterrein zijn benoemd, nemen wij in 

de P&C-cyclus mee. 

Gerealiseerd. 

 

De beleidsdoelen die per beleidsterrein zijn benoemd nemen wij op in 

de P&C-cyclus. 

In de Bestuursrapportage nemen wij uitsluitend informatie op indien 

daar aanleiding toe is, want het uitgangspunt van de Bestuurs-

rapportage is een afwijkingenrapportage. 

 

 

Aan het 

college 

4. Aanbeveling: Zet in de beschikkingen de beoogde prestaties concreet op een rij. 

De Rekenkamercommissie geeft aan dat een beschikking in ieder geval een overzicht van 

de te verwachten resultaten en effecten, activiteiten, producten of prestaties gerelateerd 

aan de gemeentelijke doelstellingen dient te bevatten. Zij beveelt aan om voor een focus op 

de prestaties en het verkrijgen van verantwoordingsinformatie over 

de prestaties deze helder in de beschikking weer te geven. 
  

Bestuurlijke reactie: We nemen deze aanbeveling ter harte bij beschikkingen zonder 

Gerealiseerd: 

 

Bij de verlening van grote subsidie bedragen (subsidies > € 50.000,-) 

wordt veelal gewerkt met een uitvoeringsovereenkomst waarin zowel 

de subsidieaanvrager als de gemeente aangeeft waartoe zij zich over 

en weer verplichten.  

Bij subsidieverleningen zonder uitvoeringsovereenkomst wordt in de 
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uitvoeringsovereenkomst. Bij grote subsidiebedragen sluit de gemeente met de 

subsidieontvanger een uitvoeringsovereenkomst af. Deze wordt met de beschikking 

meegezonden. In de beschikking verwijzen wij naar deze uitvoeringsovereenkomst 

en vermelden dat deze deel uitmaakt van de beschikking. Voordeel hiervan is dat de 

uitvoeringsovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend dit in relatie tot de 

beschikking die alleen door de gemeente wordt ondertekend. 

beschikking aangegeven voor welke activiteiten de subsidie wordt 

verleend en wordt verwezen naar de bij de subsidie aanvraag 

meegestuurde informatie over de prestaties die in ruil voor de 

subsidie worden geleverd. 

In verband met de betere leesbaarheid van de beschikkingen zijn de 

beoogde prestaties niet meer apart in de beschikkingen opgenomen 

vanaf subsidiejaar 2017. Deze prestaties zijn immers te vinden in de 

uitvoeringsovereenkomst en / of in de subsidie aanvraag 

documentatie. 

 5. Aanbeveling: Hou de vinger aan de pols bij de subsidies die direct worden vastgesteld. 

In het landelijk subsidiekader is ervoor gekozen om voor relatief lage subsidies (tot € 2.500) 

over te gaan tot directie vaststelling. Stichtse Vecht heeft deze systematiek overgenomen. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan zich ervan te vergewissen dat 

de subsidies voor deze groep goed worden besteed. 
 

Bestuurlijke reactie: We nemen de aanbeveling ter harte. Bij het opstellen van het nieuwe 

subsidieprogramma nemen we in overweging een steekproef aan te kondigen. NB Hierbij 

houden wij wel oog voor de keuze die is gemaakt om regeldruk te verminderen, de 

verantwoordingsplicht zo beperkt mogelijk te houden en vertrouwen te hebben in de 

organisaties. 

Gerealiseerd: 

 

Vanaf de subsidieverleningen voor 2016 kondigen we bij het verlenen 

van subsidies zonder verantwoordingsplicht (bedrag < € 5.000,- ) aan 

dat we mogelijk toch op basis van steekproef kunnen vragen om een 

beperkte verantwoording. De steekproef wordt jaarlijks door het 

subsidiebureau getrokken uit alle subsidies die zijn verleend zonder 

verantwoordingsplicht. 

Vanuit de aankondiging van controle op basis van steekproef gaat 

een lerend effect uit. Het subsidiebureau laat zich bij het trekken van 

de steekproef leiden door signalen die worden opgevangen.  

 

 6. Aanbeveling: Verbeter de informatiefunctie van het subsidieregister. 

De Rekenkamercommissie constateert dat transparantie van het Subsidieregister belangrijk 

is voor gemeentelijk beleid. Zij beveelt aan om naast wat de gemeente al doet,  aanvullend 

in het register op te nemen: 

 de (samengevatte) gesubsidieerde activiteiten en/of de beoogde prestaties; 

 het onderscheid tussen de verschillende subsidieregelingen vergezeld door het 

subsidieplafond per regeling. 

 de financiële bijdragen die de gemeente verstrekt en die in juridische zin aangemerkt 

worden als subsidie, in het overzicht worden opgenomen. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte doch wij worden in onze 

mogelijkheden wel beperkt door de verplichting om te voldoen aan de webrichtlijnen uit het 

Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP). 
 

Het uitgebreidere overzicht van het subsidieregister, dat ter publicatie op de website 

subsidiebureau had aangeleverd, kon niet in die vorm worden gepubliceerd. De beperkte 

informatie die nu in het subsidieregister is opgenomen, voldoet wel aan de verplichting die 

gemeenten hebben om met hun website aan webrichtlijnen te voldoen. In het register staat 

wel vermeld dat meer informatie bij het subsidiebureau opgevraagd kan worden. Van deze 

mogelijkheid is echter tot nog toe geen gebruik gemaakt. 
 

Gemeenten zijn verplicht om met hun website te voldoen aan webrichtlijnen. Dit is 

vastgelegd in het bestuursakkoord Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening 

en e-overheid (NUP). Eind 2008 werd dit akkoord ondertekend door het ministerie van BZK 

(Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), VNG (Vereniging van Nederlandse 

gemeenten), IPO (Interprovinciaal Overleg) en Unie van Waterschappen. De webrichtlijnen 

Gerealiseerd: 

 

In het subsidieregister, gepubliceerd onze website, is met ingang van 

2016 een korte omschrijving opgenomen van de activiteiten of het 

project waarvoor de subsidies is verleend. Van deze mogelijkheid is 

echter tot nog toe geen gebruik gemaakt. 
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maken deel uit van het NUP en de opvolger daarvan, i-NUP, uit maart 2011. De 

maatregelen moeten er toe leiden dat alle websites van gemeenten, waterschappen en 

provincies eind 2012 voldoen aan de minimale toegankelijkheidseisen en vanaf 2012 aan 

alle webrichtlijnen. 
 

Of een gemeentelijke website voldoet, wordt jaarlijks, verplicht, getoetst. De webrichtlijnen 

gaan niet over de inhoud, wel over de manier waarop we dingen aanbieden op de website, 

het hoe. Qua taalgebruik, qua rekening houden met menselijke- en systeembeperkingen, et 

cetera. Een blinde moet met z’n brailleregel de website kunnen lezen, iemand met een 

draadloze muis waar net de batterij van op is wil toch nog graag het subsidieformulier 

kunnen afronden en moet dus kunnen terugvallen op z’n toetsenbord voor besturing, een 

laaggeletterde wil tekst kunnen begrijpen etc.. 

Het zijn de webrichtlijnen die zorgen dat we dingen toegankelijk aanbieden voor de 

bezoekers van de website. En daarmee ook regelen dat we voor de ‘grote blinde’ -> 

Google, alles vindbaar aanbieden. 

 

 

 

 

De jaarlijkse verplichte toetsing van de gemeentelijke website m.b.t. 

webrichtlijnen is integraal van toepassingen voor alle gemeentelijke 

domeinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Aanbeveling: Laat de gerealiseerde prestaties opnemen in de verantwoordings-verklaring 

die door de subsidieontvanger wordt ingediend. 

Door in de beschikking helder op te nemen wat de beoogde prestaties met de subsidie zijn, 

kunnen de subsidieontvangers deze overnemen in de verklaring. Hierdoor verkrijgt de 

gemeente een duidelijk beeld van de beoogde en gerealiseerde prestaties. Zeker bij de 

subsidies tussen de € 2.500 en € 10.000 levert dat meer informatie op dan nu het geval is. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbeveling niet over, omdat wij van mening zijn dat 

de gerealiseerde prestaties al vermeld staan in de inhoudelijke rapportage, die de 

subsidieontvangers (verplicht) mee moeten sturen met de verantwoordingsverklaring. 

Gerealiseerd: 

 

De gerealiseerde prestaties staan vermeld in de inhoudelijke 

rapportage, die de subsidieontvangers (verplicht) mee moeten sturen 

met de verantwoordingsverklaring. Deze gegevens vormen de basis 

waarop de beleidsadviseurs hun beoordeling doen of de 

verplichtingen zijn nagekomen en de subsidie is besteed voor het doel 

waarvoor deze is verleend. 

 

 8. Aanbeveling: Gebruik bestaande kennis bij het evalueren van subsidies. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan gebruik te maken van de beschikbare openbare 

informatie om goede evaluaties van subsidieregelingen te maken wanneer de gemeente 

haar subsidieregelingen evalueert. 
 

Bestuurlijke reactie: We nemen de aanbeveling ter harte. 

Gerealiseerd: 

 

Uiteraard zal bestaande kennis worden meegenomen bij evaluatie 

van subsidies en zal deze indien nodig leiden tot aanpassing van het 

beleid. 

 

 

Het rapport is in de werksessie van 4 november 2014 behandeld, er is geen raadsbehandeling geweest. 
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3.  Rapport: Gemeentelijke herindeling, lasten en lusten? (april 2015) 

Portefeuillehouder: E.R.M. Balemans 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken 

Peildatum 1e kwartaal 2018 

 

 1. Aanbeveling: Stuur op de kosten van het reële aantal FTE’s in plaats van op totale loonsom 

en op basis van de fictieve formatie, zodat budgetten en realisatie door het jaar heen een 

eenduidig en bestuurbaar beeld geven van de personeelskosten. 
 

Bestuurlijke reactie: De gemeente Stichtse Vecht ontwikkelt zich als een flexibele, op de 

toekomst gerichte organisatie. Wij zijn van mening dat bij dit type organisatie het sturen op de 

loonsom de voorkeur geniet boven het sturen op formatieplaatsen. Om in de 

informatiebehoefte van de raad te voorzien geven wij vanaf 2016 in de paragraaf 

Bedrijfsvoering standaard meer informatie over loonsommen, formatie en externe inhuur. 

In de bestuurlijke reactie is aangegeven dat gelet op het type 

organisatie het college stuurt op loonsommen in plaats van op 

formatie. In de Programmabegroting en Jaarrekening besteden 

wij in de paragraaf Bedrijfsvoering aandacht aan de loonsom-

ontwikkeling. Door het opnemen van een samenvattend overzicht 

in de paragraaf Bedrijfsvoering verhogen we de informatie naar de 

raad. 

 

 2. Aanbeveling: Hou bij het budgetteren van inhuur rekening met resultaten uit het verleden en 

stel zo nodig het budget lopende het jaar bij, zodat de Raad zijn kaderstellende en 

controlerende rol inzake inhuur kan invullen. 
 

Bestuurlijke reactie: De raad is kaderstellend op het gebied van inhuur. Reeds in 2011 is met 

de raad afgesproken dat deze maximaal 10% van de loonsom kan bedragen. De invulling 

hiervan is een verantwoordelijkheid van het management. Hetzelfde geldt voor het inzetten van 

de flexibele schil, welke nodig is voor een efficiënte bedrijfsvoering. Bij afzonderlijke grote 

projecten maakt inhuur deel uit van het gevraagde budget en wordt zo bij de afweging van de 

raad betrokken. Daarnaast is, zoals bekend, een beperkt aantal specifieke budgetten in de 

begroting opgenomen waarop kan worden ingehuurd, omdat deze taak slechts gedurende een 

bepaalde periode of incidenteel nodig is, bijvoorbeeld taxatie in het kader van de WOZ of 

sterkteberekeningen. 
 

In 2012 en 2013 hebben wij de raad op verzoek een overzicht verstrekt van de totaal 

gerealiseerde inhuur. Inmiddels hebben wij dit overzicht voor 2014 afgerond. Wij nemen ons 

voor een dergelijk overzicht met ingang van 2016 standaard op te nemen in de paragraaf 

Bedrijfsvoering van de Jaarrekening. 

Deze aanbeveling is nader uitgewerkt in het onderzoek externe inhuur 

bij de gemeente Stichtse Vecht’.  

 

 3. Aanbeveling: Maak van meerjarige opgaven zoals de frictiekosten een totaalraming en splits 

deze naar jaren. Vergelijk de jaarlijkse budgetten met de realisaties en stel zo nodig de 

ramingen voor de komende jaren bij. Hierdoor kan er gericht gestuurd worden op de realisatie 

van deze kosten en op een juiste administratieve verwerking. 
 

Bestuurlijke reactie: Vanaf de begroting 2012 lopen de uitgaven en verantwoording 

frictiekosten mee in de reguliere P&C-cyclus. De te besteden middelen worden via een 

begrotingswijziging voor dat jaar aan de raad voorgelegd en afwijkingen bij de 

Bestuursrapportages en jaarrekening verantwoord. Wij verwachten de raad hiermee voldoende 

inzicht te verstrekken. Wellicht hebben wij de doorzichtigheid onderschat en een volgende keer 

maken wij een andere keuze. 

Het frictiebudget herindeling wordt / is met het vaststellen van de 

Jaarrekening 2017 afgewikkeld. 

 

 

 4. Aanbeveling: Behoudt aandacht voor het niveau van dienstverlening en onderzoek of en zo ja 

hoe de gemeente de bereikbaarheid van het gemeentehuis en de dienstverlening aan 

bedrijven kan verbeteren. 

 

Bestuurlijke reactie: Uit het onderzoek blijkt dat het niveau van dienstverlening van gemeente 

Stichtse Vecht goed is in vergelijking met het landelijke gemiddelde en referentiegemeenten. 

Niveau van dienstverlening 

Gerealiseerd. 

We sturen actief op de kwaliteit van dienstverlening door het sturen 

op de prestaties met betrekking tot onze servicenormen. Daarnaast 

sturen wij door coaching en opleiding van medewerkers met 

klantcontact (KCC) en het leren van klachten. 
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Wij vinden het behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van 

groot belang. De tevredenheid van de dienstverlening wordt dan ook voor alle kanalen 

structureel gemeten. Daarnaast stuurt de organisatie actief op serviceafspraken. 
 

Vanaf 2015 is gestart met een project ter verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. 

Samen met ondernemers kijken we hoe zij de dienstverlening ervaren en waar deze mogelijk 

kan worden verbeterd. 
 

Uit de klanttevredenheidsonderzoeken die zijn gehouden was de fysieke bereikbaarheid van 

het gemeentekantoor een aandachtspunt. Echter door de huidige ontwikkelingen op het gebied 

van de digitale dienstverlening kunnen er steeds meer zaken online worden afgehandeld. Ook 

door de inzet van “keukentafel gesprekken”, is er steeds minder noodzaak dat inwoners een 

bezoek brengen aan het gemeentekantoor. 

Bereikbaarheid 

Gerealiseerd. 

De gemeente is via verschillende ingangen/kanalen bereikbaar en zet 

in op het uitbreiden van de online dienstverlening. 

 

Dienstverlening ondernemers 

Gerealiseerd. 

Uit ondernemerspeilingen blijkt dat de waardering voor de 

dienstverlening aan ondernemers is toegenomen.  

 5. Aanbeveling: Agendeer jaarverslagen klachten en bezwaren in de Raad en gebruik deze 

jaarverslagen als input voor verantwoording daarover door het College aan de Raad, zodat de 

Raad zo nodig kan bijsturen. 
 

Bestuurlijke reactie: De raad wordt over de conclusies uit de jaarverslagen klachten en de 

commissie voor de bezwaarschriften geïnformeerd door middel van een RIB. Indien de raad dit 

wenselijk acht, kunnen de jaarverslagen worden geagendeerd voor bespreking. 

Gerealiseerd. 

Met ingang van het jaarverslag 2015 zijn de jaarverslagen klachten en 

bezwaren beschikbaar via het raadsinformatiesysteem. De raad heeft 

niet gevraagd om de jaarverslagen jaarlijks te agenderen voor 

bespreking. 

 

 6. Aanbeveling: Geef bij een volgend vraagstuk van (bestuurlijke) samenwerking gericht 

aandacht aan het kader waarbinnen dat vraagstuk wordt uitgewerkt. Denk daarbij aan het 

stellen van een heldere doelen, tussentijdse informatieverstrekking, bestuurlijke betrokkenheid 

en wat te doen bij tussentijdse verandering van de omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een 

economische crisis en de daaruit volgende bezuinigingstaakstellingen (mutatie- en 

exitstrategie). 
 

Bestuurlijke reactie: Wij onderschrijven de aanbeveling van de onderzoekers. Wij vinden het 

belangrijk om met onze samenwerkingspartners vooraf zowel bestuurlijke als inhoudelijke 

afspraken te maken. Of dit nu de zogenaamde Verbonden Partijen zijn dan wel SWW, Utrecht-

West of andere netwerk samenwerkingsverbanden. 
 

Zo heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht in 2013 de nota Verbonden Partijen 

aangenomen waarin de genoemde elementen van de onderzoekers geborgd zijn/worden. 

In de samenwerking SWW hebben wij al bestaande afspraken hoe en op welke wijze de 

informatie naar de gemeenteraad komt. Daarnaast werken wij in SWW verband met 

zogenaamde businesscases. Hierin wordt vooraf in een bestuurlijke opdracht de kaders en 

doelen weergegeven, evenals de informatiemijlpalen. Daarna wordt pas gestart met de 

businesscase. 

Gerealiseerd. 

Met de nota Verbonden Partijen heeft de raad kaders gesteld hoe de 

gemeente omgaat met verbonden partijen en de 

informatievoorziening naar de raad. De informatie over verbonden 

partijen wordt opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen in 

zowel de Programmabegroting als de Jaarrekening. Bij tussentijdse 

rapportages nemen wij uitsluitend informatie op als er ontwikkelingen 

zijn die we met de raad willen delen. Daarnaast besteedt de raad 

regelmatig aandacht aan verbonden partijen in 

commissievergaderingen. 

 

De toezichthouder beoordeelt de paragraaf Verbonden partijen van 

Stichtse Vecht als adequaat. 

 

 

 

Aangezien de aanbevelingen volgens de bestuurlijke reactie zijn 

doorgevoerd en aanbeveling 2 is opgenomen in een 

vervolgonderzoek, adviseren wij om dit onderzoek te sluiten. 

 

 
Het rapport is besproken in de commissievergadering van 26 mei 2015. Daarin is besloten om het rapport als berspreekstuk naar de raad te sturen. 

  Raadsbesluit 30 juni 2015 

1. Kennisnemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie naar de effecten van de gemeentelijke herindeling ‘Gemeentelijke herindeling: lasten en lusten?’ en instemmen 

met de in het rapport opgenomen conclusies; 
2. De aanbevelingen 2 t/m 6 in het rapport te onderschrijven en in te stemmen met de wijze waarop het college voornemens is uitvoering te geven aan de aanbevelingen in het 

rapport. Akkoord te gaan met de conclusie van het college dat sturing op de loonsom de voorkeur verdient. 
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4.  Rapport: Visie op afval (mei 2015) 

Portefeuillehouder: L.J. van Dort 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken 

Peildatum 1e kwartaal 2018 

 

 1. Aanbeveling: Neem in de afvalvisie concrete doelstellingen en prioriteiten op. 

De toekomstige afvalvisie kan bijvoorbeeld de landelijke doelstellingen uit het LAP omvatten 
en eventueel een toepassing van de in het LAP gebruikte afvalhiërarchie (veilige 
verwijdering, verbranding, recycling, voorbereiding voor hergebruik en preventie). 
 
Bestuurlijke reactie: Deze aanbeveling nemen wij over in de beleidsdocumenten die volgen 

uit de afvalvisie. Nadat deze is vastgesteld in het koersdocument zal dit worden uitgewerkt in 
de beleidsdocumenten (afvalbeleidsplan / grondstoffenbeleidsplan en 
uitvoeringsprogramma) die voortvloeien uit de afvalvisie. In deze beleidsdocumenten zullen 
concrete doelstellingen en prioriteiten worden opgenomen. 

Gerealiseerd. 

In het Grondstoffenplan Stichtse Vecht zijn concrete doelstellingen en 

prioriteiten opgenomen. De gemeenteraad heeft op 26 april 2016 het 

Grondstoffenplan Stichtse Vecht vastgesteld. 

 

 

 2. Aanbeveling: Koppel een uitvoeringsprogramma aan de visie. 

Het is de bedoeling dat de afvalvisie als inhoudelijke basis voor toekomstige beslissingen 

gaat dienen. Hiervoor moeten ook heldere politieke keuzes worden gemaakt over 

investeringen in het afvalbeleid gericht op effectiviteit en efficiency van het beleid. 

De uitkomst hiervan wordt dan gekoppeld aan een (meerjarig) uitvoeringsprogramma, 

waarbij zowel de inhoud is vastgelegd als de beoogde beleidscyclus staat beschreven. 

Zonder deze elementen kunnen alleen kleine stapsgewijze verbeteringen worden 

doorgevoerd. 
 

Bestuurlijke reactie: De aanbeveling nemen wij over, zie onze reactie bij de eerste 

aanbeveling.  

Gerealiseerd. 

Jaarlijks stelt het college van B&W een uitvoeringsprogramma vast. 

 

 

 3. Aanbeveling: Lever de gemeenteraad sturingsinformatie op basis van doelstellingen in de 

afvalvisie. 

Momenteel wordt de gemeenteraad niet actief over het doelbereik geïnformeerd. De 

afvalvisie zou vergezeld moeten gaan van geoperationaliseerde doelstellingen waaraan de 

monitoring kan worden opgehangen. Samen met de gemeenteraad kunnen afspraken 

worden gemaakt over gewenste meetmomenten, bijvoorbeeld eens per half jaar. Ook de 

wijze van presentatie kan bijdragen aan de effectiviteit van de informatie.  
 

Bestuurlijke reactie: De aanbeveling nemen wij over, zie onze reactie bij de eerste 

aanbeveling en zal worden vormgegeven in de beleidsdocumenten die voortvloeien uit de 

afvalvisie. 

Gerealiseerd. 

In het Grondstoffenplan Stichtse Vecht 2016 – 2022 zijn doel / 

effectindicatoren opgenomen. 

 

 

 4. Aanbeveling: Gebruik benchmarks voor extra (politiek) bewustzijn. 

Momenteel wordt geen gebruik gemaakt van benchmarks over de afvalscheiding. 

Aanbevolen wordt dit wel te doen om zo de bewustwording van de gemeentelijke 

inspanningen en prestaties bij politiek en inwoners te vergroten. 
 

Bestuurlijke reactie: Deze aanbeveling nemen wij ter harte. Echter op dit moment achten 

wij het niet wenselijk om extra effort te stoppen in benchmarking over afvalscheiding met 

andere gemeenten. Dit is volgens ons op dit moment te vroeg om dit traject in te slaan. Hoe 

wij staan qua afvalscheidingsprestaties in vergelijking met andere gemeenten is onze ogen 

op dit moment niet opportuun. Wel zullen wij de voorlopers op afvalgebied blijven volgen op 

het gebied van hun aanpak en de wijze waar op zij hun doelstellingen willen bereiken. Wij 

schatten in dat een benchmark over een aantal jaren wel zinvol zal kunnen zijn omdat er dan 

In de bestuurlijke reactie is aangegeven dat wij deze aanbeveling 

uitvoeren door de voorlopers op afvalgebied in hun aanpak en 

werkwijze waarop zij hun doelstellingen gaan bereiken, te volgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

nvt 
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een andere weg is ingeslagen en gekeken kan worden of de nieuw ingeslagen weg resultaat 

oplevert en op welke wijze hierop kan worden geanticipeerd. Wij zijn ons terdege bewust van 

de gemeentelijke inspanningen 

en prestaties waar wij voor staan. 

 

 

Aangezien de aanbevelingen volgens de bestuurlijke reactie zijn 

doorgevoerd, adviseren wij om dit onderzoek te sluiten. 

 

 
Het rapport is in de commissievergadering van 16 juni 2015 besproken. Het rapport van de rekenkamercommissie is als bespreekstuk naar de raad gegaan.  
 

Raadsbesluit 30 Juni 2015: 

1. Kennisnemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie naar het afvalbeleid in de gemeente Stichtse Vecht en instemmen met de in het rapport opgenomen conclusies. 

2. De aanbevelingen in het rapport te onderschrijven en ten aanzien van aanbeveling 4 instemmen met de wijze waarop het college voornemens is uitvoering te geven aan de 

aanbeveling. 
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5.  Rapport: Gemeente Stichtse Vecht en de Millenniumdoelen (december 2015) 

Portefeuillehouder: L.J. van Dort 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken 

Peildatum 1e kwartaal 2018 

 

Aan de 

raad 

1. Aanbeveling: Mocht de gemeente overwegen een rol voor zichzelf te zien bij de nieuwe 

doelen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals 2015-2030, dan 

bevelen wij raad en college aan goed te doordenken wat zij hiermee wil bereiken. 

Het is vervolgens aan het college om dit uit te werken en uit te voeren.  
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbeveling ter harte. Indien de gemeenteraad dit 

op prijs stelt gaan wij graag met hen hierover in gesprek. 

Gerealiseerd.  

Het college heeft in 2016 besloten de global goals te onderschrijven en 

invulling te geven aan de global goals door aansluiting te zoeken bij het 

programmaplan duurzaamheid en de huidige activiteiten op het terrein 

van ontwikkelingssamenwerking en fairtrade voort te zetten in het kader 

van de global goals. De raad is via een RIB hierover geïnformeerd. De 

afgelopen periode is hier uitvoering aan gegeven. Zo is/zijn o.a.: 

- Waardevolle initiatieven die een bijdrage leveren aan de global 

goals ondersteund 

- Bijeenkomsten op dit terrein gefaciliteerd 

De wethouder duurzaamheid is fairtrade ambassadeur geworden en 

draagt die rol actief uit. 

 

 2. Aanbeveling: Dit onderzoek is door de Rekenkamercommissie bewust beknopt gehouden. 

Indien er behoefte is aan een breder beeld, dan beveelt de Rekenkamer-commissie de 

gemeenteraad aan uitgebreider met de betrokken maatschappelijke organisaties terug te 

blikken op het proces van de Millennium- en Fairtradegemeente 

om leerpunten voor de toekomstige samenwerking tussen gemeenten en organisaties te 

verkrijgen.  
 

Bestuurlijke reactie: 

Reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte. 

De raad heeft na de publicatie van dit onderzoek niet kenbaar gemaakt 

dat er behoefte is aan een breder beeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij adviseren dit onderzoek te sluiten. Indien de nieuwe 

gemeenteraad aangeeft dat zij vervolgstappen wil ondernemen, 

dan staat het college   hier welwillend tegenover. Op dat moment 

gaan wij de uitkomsten en aanbeveling van dit onderzoek 

meenemen in onze uitwerking. 

nvt 

 
Het rapport is besproken in de commissievergadering van 19 januari 2016 en is als bespreekpunt naar de raad gegaan. 
In raadsvergadering van 1 maart 2016 is het rapport conform raadsvoorstel aangenomen.  
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6.  Rapport: Minimabeleid (december 2015) 

Portefeuillehouder: W. van Vossen 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken 

Peildatum: begin 2018 

 

  Bestuurlijke reactie op het rapport  

De hoofdconclusie van de Rekenkamercommissie is dat het minimabeleid van de gemeente 

Stichtse Vecht in potentie doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is. Wij zijn blij te constateren 

dat het huidige minimabeleid in potentie voldoet, maar vinden dat het meer dan in potentie 

doeltreffend, doelmatig en rechtmatig, moet zijn. Om die reden zullen wij in het algemeen de 

aanbevelingen Rekenkamercommissie ter harte nemen en inzetten op het realiseren van uw 

aanbevelingen. 

n.v.t., zie stand van zaken bij specifieke aanbevelingen. nvt 

 1. Aanbeveling: De doelgroep meer in beeld. 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de doelgroep beter in beeld te brengen. 

Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren: 

a. Het maken van een quick scan. 

     De quick scan brengt het bereik van de verschillende groepen minima door de gemeente 

en door de maatschappelijke organisaties in beeld.  

b. Het maken van een armoedemonitor Stichtse Vecht. 

     Een armoedemonitor brengt de populatie met een laag inkomen in kaart en helpt bij het 

signaleren van nieuwe kansen en risico’s. 
 

Bestuurlijke reactie: Zoals de Rekenkamercommissie constateert is het ons voornemen om 

de doelgroepen beter in beeld te krijgen. Daarmee wordt gepoogd niet alleen de doelgroep 

te kennen, maar ook een betere diagnose van de armoedeproblematiek helderder te 

hebben. Wij overwegen een armoedemonitor uit te voeren voor Stichtse Vecht. 

De bij ons bekende doelgroep is beter in beeld gebracht door 

CompetenSYS voor zowel het zittende als het nieuwe klantenbestand. 

Hierdoor beschikken de consulenten vanaf het eerste moment over een 

klantbeeld van de aanvrager, waardoor er b.v. makkelijker bemiddeld 

kan worden naar een baan of er extra zorg (zoals 

inkomensondersteuning) ingeschakeld kan worden indien nodig.  

 

Daarnaast organiseren we in maart 2018 een bijeenkomst waar we met 

samenwerkingspartners in gesprek gaan over het thema kinderen in 

armoede. Deze bijeenkomst staat in het teken van de kansen, wensen 

en ideeën om de samenwerking te versterken en de doelgroep beter te 

bereiken en bedienen. Door de krachten te bundelen hopen we de 

doelgroep beter in beeld te kunnen brengen. 

 

 

 2. Aanbeveling: De doelgroep meer bereiken. 

De Rekenkamercommissie constateert dat een verder reikende informatievoorziening en 

eenvoudige aanvraagprocedures in voorbereiding zijn. De Rekenkamercommissie beveelt 

aan om verder te zoeken naar intermediairs waar de minima direct contact mee hebben, 

bijvoorbeeld ondernemersplatforms, sportverenigingen en scholen. Zij kunnen ingezet 

worden om het informatiemateriaal te verspreiden en om te verwijzen. Een andere manier 

om de doelgroep te betrekken, is door gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid. Betrek 

de minima zelf bij zowel de vormgeving en inhoud van de informatie, als bij het verspreiden 

daarvan. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij zijn met u van mening dat de toegankelijkheid van de informatie 

verder kan verbeteren en maken deze inzichtelijker. 

Deze aanbeveling is ook door het NIBUD afgegeven in de Minima 

Effect Rapportage (zie aanbeveling 5). Hierop is volop ingezet in het 

afgelopen jaar. 

 

Het onderdeel Werk en Inkomen op de website van de gemeente is 

vernieuwd. Dit is in samenwerking met de doelgroep tot stand gekomen 

en alle minima regelingen staan nu vermeld op de website.  

 

Ook is begin dit jaar de minimabrochure ‘rondkomen in Stichtse Vecht’ 

uitgebracht. In deze brochure staan alle gemeentelijke regelingen 

overzichtelijk gepresenteerd per categorie, inclusief verwijzingen naar 

andere organisaties waar mensen mogelijk een beroep op kunnen 

doen. Deze brochure is opgestuurd aan alle bijstandsklanten. 

Daarnaast wordt hij actief verspreid onder b.v. klanten bij 

schuldhulpverlening en door intermediairs.  

 

We onderzoeken daarnaast hoe we de beschikbare regelingen 

duidelijker en overzichtelijker kunnen presenteren. Bijvoorbeeld via een 

Kindpakket. 
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 3. Aanbeveling: Werk de inhoud van het minimabeleid concreter uit. 

De Rekenkamercommissie is van mening dat er nog veel te winnen valt in de verdere 

concrete uitwerking van het beleid en de vertaling daarvan naar de uitvoeringspraktijk. Het 

maatwerk is bijvoorbeeld vooral uitgewerkt aan de voorkant (bij de intake) in het werk van de 

wijkteams en bij de individuele contacten met klanten van de sociale dienst, maar de interne 

beleidsmatige samenhang ontbreekt en daardoor ook de mogelijkheden voor meer integrale 

arrangementen voor de klanten/cliënten. De preventie is ingericht door het budget voor 

maatwerk bij individuele noodgevallen, maar preventiebeleid kan veel meer omvatten, zoals: 

 Gezondheidsbevordering bij inwoners met een lage Sociaaleconomische status (SES); 

 Budgetondersteuning via bijvoorbeeld maatjesprojecten om een negatieve financiële 

spiraal voor te zijn; 

 Opvoedondersteuning bij gezinnen met een lage SES; 

 Kinderen uit gezinnen met een lage SES extra onderwijsbegeleiding te bieden. 

 

Bestuurlijke reactie: De aanbeveling nemen wij ter harte. 

Sinds 1 november 2017 is er één integrale toegang tot het Sociaal 

Domein, voor Wmo, Jeugd, Participatiewet en Schuldhulpverlening. 

Hierdoor wordt de dienstverlening zo ingericht dat integraal werken en 

maatwerk waar nodig voorop staan.  Het verbeteren van de 

samenwerking tussen beleid en uitvoering is hierin een belangrijk 

aandachtspunt.  

 

Op dit moment werken we aan een integraal beleidsplan voor het 

Sociaal Domein waarin de interne beleidsmatige samenhang wordt 

opgenomen. 

 

Binnen het gehele Sociaal Domein zetten we daarnaast sterk in op 

preventie, in de uitwerking van het cluster Preventie en Welzijn is 

daarbij aandacht voor alle beleidsterreinen, waaronder het vroegtijdig 

signaleren van armoede.  

 

 

 4. Aanbeveling: Werk intensiever samen (intern en extern). 

Om meer coherentie in de armoedebestrijding te realiseren is een intensievere 

samenwerking nodig. Dit betreft als eerste de interne samenwerking tussen beleid en 

uitvoering op het vlak van de minimavoorzieningen, maar ook de samenwerking tussen 

verschillende beleidsvelden gericht op meer individuele maatarrangementen en meer 

integrale collectieve voorzieningen. 

Daarnaast is meer sturing door de gemeente nodig op het vlak van de samenwerking met 

lokale maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij om het creëren van een 

gemeenschappelijke visie en doelbenadering en een concrete uitwerking hiervan in 

afspraken rond het afstemmen van taken en werkzaamheden, en het evalueren van die 

taken en werkzaamheden. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij verwachten dat de samenwerking met wijkteams de integraliteit zal 

versterken en de uitwisseling van informatie en kennis met alle ketenpartners de 

samenwerking verder zal bevorderen. 

Zoals hierboven aangegeven: Alle afzonderlijke teams in het Sociaal 

Domein zijn samengevoegd tot één integraal team Toegang. In dit team 

werken beleid en uitvoering nauwer met elkaar samen. Met de 

transformatie van het Sociaal Domein willen we meer en beter 

aansluiten bij de leefwereld. Ons beleid moet mede ontstaan door de 

ontwikkelingen en vraagstukken in de leefwereld van onze inwoners en 

maatschappelijk partijen in plaats van andersom. 

 

Het verbeteren van externe samenwerking is in ontwikkeling 

En in maart is er zoals gezegd een bijeenkomst rondom het thema 

kinderen in armoede. Het doel is dat de gemeente en maatschappelijke 

partners via een gezamenlijke opbrengst dichter bij elkaar komen. 

 

Een ander voorbeeld hiervan is het Sportpunt. Zij hebben 

bijeenkomsten georganiseerd voor ketenpartners en intermediairs. Hier 

zijn de bestaande regelingen rondom armoede en sport besproken en 

kon men gezamenlijk in gesprek gaan over mogelijke verbeteringen.  

 

 5. Aanbeveling: Maak werk van het monitoren van het nieuwe beleid 

De Rekenkamercommissie beveelt aan om de effecten van het beleid en de 

bestedingsmiddelen meer inzichtelijk te maken door: 

•    doelen SMART te formuleren, zowel op output als outcome. 

•    indicatoren te kiezen die ook daadwerkelijk te meten zijn. 

•    indicatoren regelmatig in kaart te brengen. De zichtbaarheid van de vorderingen maakt 

bijstelling mogelijk en ondersteunt het politieke en maatschappelijke draagvlak voor het 

gemeentelijke beleid. 

•    de uitkomsten op reguliere basis terug te koppelen aan de gemeenteraad en discussie 

tussen de raadsleden te stimuleren om hun kaderstellende en controlerende taken meer 

inhoud te geven. 

•    de discussie met de direct betrokkenen en betrokken beleidsterreinen te voeren over de 

Naar aanleiding van het advies van het rekenkameronderzoek om de 

doelgroep beter in beeld te krijgen heeft het college een minima 

effectrapportage (MER) laten uitvoeren door het Nibud. De belangrijkste 

conclusies zijn: 

- Het minimabeleid van gemeente Stichtse Vecht is zeer ruimhartig. 

De gemeente kent voor alle huishoudens verschillende vormen van 

inkomensondersteuning die een positief effect hebben op de 

bestedingsruimte van inwoners.  

- Het armoedebeleid van de gemeente Stichtse Vecht kan als 

voorbeeld dienen voor veel andere gemeenten. Het komt bij andere 

gemeenten weinig voor dat er slechts bij één huishoudtype een 

tekort ontstaat.  
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effecten van het monitoren en stel het beleid bij aan de hand van concrete adviezen van 

deze direct betrokkenen. Koppel vervolgens ook terug aan de betrokkenen wat er met 

hun advies is gebeurd. 
 

Bestuurlijke reactie: De Rekenkamercommissie constateert dat een overzichtelijk beeld 

van de beschikbare middelen per onderdeel ontbreekt. Om het sociaal domein beter in beeld 

te krijgen is een monitor ontwikkeld. Van die monitor maakt participatie ook onderdeel uit. 

Nagegaan kan worden of dit onderdeel uitgebreid kan worden met indicatoren met 

betrekking tot het minimabeleid. 

- Huishoudens met een laag inkomen in gemeente Stichtse Vecht 

kunnen ondanks hun lage inkomen deelnemen aan sociaal-

maatschappelijke, culturele en/of sportieve activiteiten.  

- Het huishoudtype dat extra aandacht verdient: het gezin met 

oudere kinderen (12 t/m 17 jaar).  

 

Dit onderzoek kan herhaald worden om de effecten te monitoren. 

 

In de monitor Sociaal Domein worden steeds meer onderdelen 

opgenomen waarmee we ons beleid op jeugd, participatie en wmo 

kunnen monitoren. Deze monitor wordt steeds verder uitgebreid en 

biedt mogelijk aanknopingspunten om het minimabeleid ook te 

monitoren. 

 

Daarnaast wordt er momenteel door middel van scrumsessies ingezet 

op het integraal in kaart brengen van alle (aanvraag)processen binnen 

de participatiewet. Hierdoor zal een dashboard ontwikkeld worden, 

waarmee het effect van beleid en/of proceswijzigingen gemonitord kan 

worden. 

 

Ook zijn we aangesloten bij de benchmark Werk & Inkomen van 

Divosa. Deze benchmark geeft cijfers over de uitvoering van de 

Participatiewet. Met de benchmark kunnen we resultaten en effecten 

van onze aanpak vergelijken met die van andere gemeenten. 

 
Het rapport is in de commissievergadering 5 januari 2016 besproken en als hamerstuk naar de raad gegaan. 
  

Raadsbesluit 26 januari 2016 

1. Kennis te nemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie naar het Minimabeleid in de gemeente Stichtse Vecht en in te stemmen met de in het rapport opgenomen 

conclusies. 

2. De aanbevelingen in het rapport te onderschrijven.  
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7.  Rapport: Sociaal domein Stichtse Vecht na de Transitie (juni 2016) 
Portefeuillehouder: J.A. Koops 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken uitvoering 

Peildatum 1e kwartaal 2018 

 

  Bestuurlijke reactie op het rapport  

Met u, zijn wij verheugd te constateren, dat de transities in Stichtse Vecht een zachte 

landing hebben gekend. In de door u gedane aanbevelingen voelen wij ons gesterkt om op 

de ingeslagen weg verder te gaan. 

 

Naar aanleiding van bespreking van het rapport in de commissie Sociaal Domein is een 

procesvoorstel met een uitwerking per aanbeveling aan de raad voorgelegd. De uitwerking 

per aanbeveling is na het kopje “bestuurlijke reactie” weergegeven.  

 

 

 

 1. Aanbeveling: Draag zorg voor een sluitende cyclus van visie, beleid, uitvoering en 

monitoring. 

Essentieel voor een sluitende cyclus is een heldere visie met daarmee samen-hangende 

korte en lange termijn doelstellingen en een gedegen monitorings-instrument. Taken en 

verantwoordelijkheden dienen helder te zijn belegd en management, beleid en uitvoering 

dienen elkaar op te zoeken en goed samen te werken. Daarnaast dienen de plannen die 

vanuit beleid worden bedacht ook hun daadwerkelijke uitwerking te krijgen middels 

uitvoering. Aan de andere kant dient vanuit uitvoering aangegeven te worden wat de 

uitwerking van de beleidsplannen 

is in de praktijk. 

  

  Bestuurlijke reactie:   

  (Beleid)inhoudelijk   

  Wij bieden uw raad de tussentijdse evaluatie van de drie kadernota’s Jeugd, Participatie 

en Maatschappelijke Ondersteuning aan. 
Conform planning eind 2016 gerealiseerd en vastgesteld. 

In de commissie Sociaal Domein van 3 oktober 2017 is de peilnota over 

de eindevaluaties van de beleidsplannen SD behandeld en zijn hierover 

afspraken gemaakt. 

 

  Wij stellen op basis van de vastgestelde kadernota’s één integraal uitvoeringsprogramma 

op ten behoeve van het voorveld. Wij brengen (bestuurlijke) focus en samenhang aan bij 

de uitvoering door middel van de uitvoeringsprogramma’s Nota Voorveld, Ouderennota, 

Wonen met Zorg en Welzijn. 

In december 2017 is de nota ‘Een Sterke Basis’ door uw raad 

vastgesteld. Hiermee geeft de gemeente de komende 2 jaar (in 2018 en 

2019) een impuls aan (de transformatieopgave voor) preventie en 

vroegsignalering. 

De Ouderennota wordt uitgevoerd en de nota Wonen met Zorg en 

Welzijn wordt grotendeels in de lijn opgepakt. 

 

  Wij monitoren de voortgang van dit programma en rapporteren hierover periodiek. Wij 

gebruiken hiervoor de Monitor Sociaal Domein en de Sociale Kracht Meting U10 
De vaststelling van de nota ‘Een Sterke Basis’ is vertraagd en daarmee 

dus ook het uitvoeringsprogramma en het monitoren ervan. Over de 

nota Ouderen is periodiek gerapporteerd; deze wordt geëvalueerd in 

2018. 

 

  Wij evalueren de Nota ‘Een Sterke Basis’ na twee jaar. De investeringsimpuls in Preventie en Vroegsignalering, is voor de 

jaren 2018 en 2019. Eind 2019 wordt geëvalueerd. 
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  Wij stellen één nieuwe integrale kadernota op, rekening houdend met behaalde resultaten 

en effecten. 
Het integrale beleidsplan sociaal domein, voor de periode 2019 – 2022, 

stellen we op in 2018. Besluitvorming door uw raad in december 2018. 

 

     

  Organisatie en sturing   

  Wij sturen veranderingen in het Sociaal Domein programmatisch aan. Er is een Transformatieteam Sociaal Domein ingericht, van waaruit 

veranderingen programmatisch worden aangestuurd. 

 

  Wij sturen op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Dit vindt plaats gedurende de looptijd van het uitvoeringsprogramma.  

  Wij stellen een Transformatieplan uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein 

(Transformatieplan) op voor de realisatie van het Dienstverleningsmodel. In dit plan maken 

wij de (gemeentelijke) rol helder. Op basis van dit plan worden taken (her)belegd in de 

gemeentelijke organisatie, worden processen beschreven en worden middelen in 

overeenstemming gebracht met taken en ambities; de organisaties wordt beter ingericht. 

Het Transformatieplan SD is in oktober 2016 door het college 

vastgesteld. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2017 incidentele 

middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering ervan.  

De bijbehorende interne organisatorische wijzigingen zijn per 1 

november 2017 doorgevoerd, gericht op uitvoering van de opgave en 

rollen vanuit Dienstverleningsmodel. 

 

     

 2. Aanbeveling: Stuur op de urgentie van de transformatie van het sociaal domein. 

De urgentie van de transformatie binnen het sociaal domein dient benadrukt te worden, 

zodat deze ook echt van de grond komt binnen de gemeente Stichtse Vecht. De 

aansluiting met het voorveld is daarbij essentieel. Juist de gemeenteraad dient hier de 

nadruk op te leggen, zodat dit ook binnen de rest van de gemeentelijke organisatie wordt 

gevoeld. Het is aan het college om ervoor te zorgen dat de voor een 

vernieuwend sociaal domein benodigde competenties, ook daadwerkelijk aanwezig zijn 

binnen de ambtelijke organisatie. 

 

  

  Bestuurlijke reactie:   

  (Beleid)inhoudelijk   

  Wij gaan uit van de vastgestelde visie, die nog actueel is. Dit uitgangspunt is onveranderd.  

  Wij komen met investeringsvoorstellen voor in ieder geval de versterking van het voorveld 

en de herinrichting van de uitvoeringsorganisatie op basis van het Transformatieplan. 
Versterking van ‘het voorveld’ gebeurt met het uitvoeren van de nota 

‘Een Sterke Basis’ en het daarvoor beschikbaar gestelde budget voor 

2018 en 2019. 

 

  Wij binden (keten)partners aan onze (transformatie)agenda (resultaatgericht, 

ondernemerschap van professional, governance). 
Continu proces. 

 

 

  Wij nodigen (zorg)aanbieders uit voor vernieuwende, integrale arrangementen 

(innovatieperceel.). 
Is gebeurd in het Inkooptraject.  

     

  Organisatie en sturing   

  Wij sturen veranderingen in Sociaal Domein programmatisch aan. Zie informatie over Transformatieteam SD hierboven.  
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  Wij stellen een Transformatieplan uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein 

(Transformatieplan) op voor de realisatie van het Dienstverleningsmodel. In dit plan maken 

wij de (gemeentelijke) rol helder. Op basis van dit plan worden taken (her)belegd in de 

gemeentelijke organisatie, worden processen beschreven en worden middelen in 

overeenstemming gebracht met taken en ambities; de organisatie wordt beter ingericht. 

Gerealiseerd Oktober 2016; zie hierboven. 

Daarnaast is in het 3e kwartaal van 2017 de interne organisatiewijziging 

voor het sociaal domein doorgevoerd. Deze sluit nu aan op de 

uitgangspunten en doelstellingen van het dienstverleningsmodel. Er zijn 

3 teams geformeerd: team Strategie & Regie, team Toegang en team 

Bedrijfsvoering SD. Ieder team heeft uiteraard zijn kerntaken en –

werkzaamheden. Daarnaast worden vele onderwerpen thematisch en 

integraal opgepakt, waarbij medewerkers uit de 3 verschillende teams 

met elkaar hieraan integraal werken. 

 

     

 3. Aanbeveling: Draag zorg voor een integrale uitvoering van het sociaal domein tussen de 

drie gedecentraliseerde taken. 

Juist binnen het sociaal domein kunnen voordelen behaald worden door integraliteit op de 

verschillende taakvelden van het sociaal domein. Daarbij is het van belang dat de 

gemeente bepaalt hoe zij deze integraliteit vorm wil geven en in welke mate. Zo is 

integraliteit binnen de sociale wijkteams al in een bepaalde mate gemeengoed, maar komt 

dit op de onderdelen beleid, inkoop en backoffice nog onvoldoende naar voren. Bij het 

bepalen van de mate van integraliteit kan inzicht in behoeften van inwoners en 

doelgroepen behulpzaam zijn. Gebruik hierbij de kennis en ervaring van de keten-partners. 

 

  

  Bestuurlijke reactie:   

  (Beleid)inhoudelijk   

  Wij stellen op basis van de vastgestelde kadernota’s één integraal uitvoerings-programma 

op ten behoeve van het voorveld. Wij brengen (bestuurlijke) focus en samenhang aan bij 

de uitvoering door middel van de uitvoeringsprogramma’s Nota Voorveld, Ouderennota, 

Wonen met Zorg en Welzijn. 

Dit is gerealiseerd en loopt. Zie ook de toelichting bij de aanbevelingen 

1 en 2. Hierdoor wordt op organisatieniveau integraal gewerkt. 

 

  Wij nodigen (zorg)aanbieders uit voor vernieuwende, integrale arrangementen 

(innovatieperceel). 
Gerealiseerd in het inkooptraject in 2017 en verder.  

     

  Organisatie en sturing   

  Wij sturen veranderingen in Sociaal Domein programmatisch aan. Dit heeft per 1/8/2016 zijn beslag gekregen.  

  Wij stellen een Transformatieplan uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein 

(Transformatieplan) op voor de realisatie van het Dienstverleningsmodel. In dit plan maken 

wij de (gemeentelijke) rol helder. Op basis van dit plan worden taken (her)belegd in de 

gemeentelijke organisatie, worden processen beschreven en worden middelen in 

overeenstemming gebracht met taken en ambities; de organisaties wordt beter ingericht. 

Oktober 2016; Zie de toelichting bij aanbeveling 2, organisatie en 

sturing 

 

  Wij hebben opdracht gegeven voor inrichting van een centrale BackOffice Sociaal Domein. Gerealiseerd; in augustus 2016 afgerond. 

 

 

  Wij ontwikkelen medewerkers permanent. Dit is een continu proces.  

     

 4. Aanbeveling: Draag zorg voor goede uitwerking van de doelstellingen op het sociaal 

domein, maak deze concreet met planningen en uitvoeringsplannen en laat dit terugkomen 

in de monitoringsrapportage richting gemeenteraad. 
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Ambities en doelstellingen binnen het sociaal domein vragen om verdere uitwerking, 

concretisering en planning. Werken met een projectmatige structuur kan hierbij 

behulpzaam zijn. Door te concretiseren weet eenieder waaraan gewerkt wordt en kunnen 

concrete stappen worden gezet in de transformatie van het sociaal domein. Daarmee 

wordt de energie die betrokkenen in de (door)ontwikkeling van het 

sociaal domein steken, behouden en versterkt. 

  Bestuurlijke reactie:   

  (Beleid)inhoudelijk   

  Wij stellen op basis van de vastgestelde kadernota’s één integraal uitvoeringsprogramma 

op ten behoeve van het voorveld. Wij brengen (bestuurlijke) focus en samenhang aan bij 

de uitvoering door middel van de uitvoeringsprogramma’s Nota Voorveld, Ouderennota, 

Wonen met Zorg en Welzijn. 

Zie toelichting bij aanbeveling 3.    

  Uitvoeringsvoorstellen worden getoetst aan Visie en SMART opgesteld. Continu  

  Wij monitoren de voortgang van dit programma en rapporteren hierover periodiek. Wij 

gebruiken hiervoor de Monitor Sociaal Domein, De Sociale Kracht Meting U10. 
Samen met de raad is de Monitor Sociaal Domein voor onze gemeente 

opgesteld. Deze is en blijft in ontwikkeling; we zorgen voor goede 

samenhang met de ontwikkelingen ten aanzien van datagestuurd en 

programmatische werken. 

 

     

  Organisatie en sturing    

  Wij sturen veranderingen in Sociaal Domein programmatisch aan. Gerealiseerd per 1/8/2016  

  Wij voeren uitvoeringsprogramma’s consequent uit en rapporteren over voortgang. Continu. Hiervoor maken we gebruik van de reguliere P&C-cyclus.  

  Wij komen met investeringsvoorstellen voor in ieder geval de versterking van het voorveld 

en herinrichting van de uitvoeringsorganisatie op basis van het Transformatieplan. 
Deze voorstellen zijn gerealiseerd en door uw raad bekrachtigd. Zie de 

toelichting bij aanbeveling 1 en 2. 

 

     

 5. Aanbeveling: Maak helder wat de positie van de gemeente is binnen het speelveld van 

het sociaal domein en stel als college de (onderlinge) rollen, taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende organisatieonderdelen vast en communiceer 

zowel intern alsook richting de (keten)partners. 

De uitvoering van het sociaal domein vraagt om helderheid over de (regie)rol van de 

gemeente in het gehele speelveld. Op deze manier is voor externe partijen duidelijk waar 

de gemeente voor staat en waar de gemeente op aangesproken kan worden. Ook intern 

draagt dit bij aan het richten van de energie. Daarvoor is het cruciaal dat college en 

ambtenaren regie hebben op beleidsintenties en de afstemming met de uitvoering 

organiseren en vervolgens ook de afronding daarvan bewaken. Dit alles 

vanuit een sluitende cyclus van visie, beleid, uitvoering en monitoring. 
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  Bestuurlijke reactie: Oktober 2016;   

  Organisatie en sturing 

Wij stellen een Transformatieplan uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein 

(Transformatieplan) op voor de realisatie van het Dienstverleningsmodel. In dit plan maken 

wij de (gemeentelijke) rol helder. Op basis van dit plan worden taken (her)belegd in de 

gemeentelijke organisatie, worden processen beschreven en worden middelen in 

overeenstemming gebracht met taken en ambities; de organisatie wordt beter ingericht. 

Zoals hiervoor vermeld, is het Transformatieplan gerealiseerd en wordt 

dit uitgevoerd. 

Mede als gevolg van de interne organisatiewijziging binnen het sociaal 

domein (zie aanbeveling 2), gaat in deze periode veel tijd en energie uit 

naar het helder krijgen van rollen en taken, zowel intern als ook in 

relatie tot externe samenwerkingspartijen. 

 

 

Gelet op de stand van zaken op dit moment is er geen aanleiding 

om op basis van het onderzoek nadere bijsturingsacties te nemen. 

Wij adviseren om dit onderzoek te sluiten. 

 

 
Het rapport is in de commissievergadering van 6 september 2016 besproken en is als bespreekstuk naar de raad gegaan.  
Het rapport wordt unaniem vastgesteld in de raadsvergadering van 27 september 2016.  
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8.  Rapport: Kwaliteitsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht (mei 2017) 

Portefeuillehouder: E.R.M. Balemans 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken uitvoering 

Peildatum 1e kwartaal 2018 

 

  Bestuurlijke reactie op het rapport  

Het onderzoek en naar aanleiding daarvan opgestelde rapport geeft ons een kader voor 

het handzaam maken van het abstracte begrip kwaliteit, alsmede handreikingen voor 

mogelijke stappen op het terrein van kwaliteit en kwaliteitsmanagement. 

Over de kernconclusie dat sturing op kwaliteit vaak aan de hand van incidenten en op 

het uitvoeringsniveau gebeurt, delen wij de constatering. Voor wat betreft het gegeven 

voorbeeld (presenteren van algemene (tevredenheids)cijfers) geldt echter dat het 

college met name stuurt op beleidsniveau in plaats van op cijfers. Het sturen op cijfers 

brengt het risico met zich mee dat de focus teveel komt te liggen op de interpretatie van 

de cijfers in plaats van op de strekking. 

 

n.v.t., zie stand van zaken bij specifieke aanbevelingen.  

Aan de raad 1. Aanbeveling: Neem als raad een structurele rol in binnen het kwaliteitsmanagement 

van de gemeente. 

De raad kan een waardevolle rol vervullen binnen het kwaliteitsmanagement van de 

gemeente. Dat kan op alle vier elementen van de PDCA-cyclus. Dit begint bij een 

procesmatigere betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van kwaliteits-normen 

voor beleid. Denk hierbij aan een jaaragenda met te herijken of ontwikkelen beleid op 

basis waarvan de raad kan beslissen waar hij wel en niet in een vroeg stadium 

betrokken wil worden bij het bepalen van kwaliteitsnormen. Wanneer die betrokkenheid 

gewenst is, kan vervolgens besproken worden tussen raad en college hoe ver die 

betrokkenheid moet gaan: op welke wijze worden gewenste resultaten geformuleerd, 

denken raadsleden mee over de manier van monitoring van die resultaten, en is er 

ruimte voor betrokkenheid bij die monitoring zelf? 

 

Het vormgeven aan het sturen op kwaliteit doet de gemeente onder 

andere op basis van de jaarlijks door de raad vastgestelde Programma-

begroting en de daaruit voortvloeiende beleidsagenda. Aan het door de 

raad voorafgaand aan het beleidsproces meegeven van verwachtingen 

en achteraf evalueren van de gehaalde resultaten, zoals blijkt uit de 

PDCA-cyclus, wordt doorlopend gewerkt. Daarbij leggen wij de focus  

op de interpretatie van de resultaten in plaats van op de strekking. 

nvt  

 2. Aanbeveling: Leg verbinding tussen de signalerende en volksvertegenwoordigende rol 

van de raad met vastgestelde beleidskaders, beoogde resultaten en doelstellingen. Ga 

hierover in gesprek met het college. 

De huidige trend kenmerkt zich door een grotere nadruk op het luisteren en ophalen van 

wensen en ideeën uit de samenleving. Raadsleden hebben van oudsher de rol om te 

luisteren en wensen en ideeën uit de samenleving op te halen. Door de huidige 

ontwikkelingen rondom participatie (denk aan de ‘participatiesamenleving’) wordt deze 

rol versterkt. Het is daarbij de uitdaging om de signalen die vanuit de samenleving naar 

voren komen te blijven koppelen aan de kaders, resultaten en doelstellingen die door 

raad en college zijn vastgesteld. Een wens vanuit de samenleving past niet altijd binnen 

die kaders (of vraagt juist om het voeren een discussie daarover). Dezelfde dilemma’s 

gelden overigens voor ambtenaren: wanneer is er ruimte om binnen bepaalde kaders 

mee te gaan met bewonersinitiatieven en wanneer is die ruimte er niet? Het 

bespreekbaar maken van zulke conflicten kan hieraan bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan 

een sessie waarbij concrete casuïstiek wordt besproken, waarin wensen vanuit de 

samenleving haaks staan op vastgesteld beleid. 

De gemeente Stichtse Vecht heeft gekozen voor een participatieve en 

gebiedsgerichte bestuursstijl. Raadsleden, collegeleden en beleids-

ambtenaren staan in verbinding met de samenleving en horen wat er 

speelt. Dat wil niet zeggen dat, zoals de onderzoekers aangeven, alle 

wensen van de inwoners en bedrijven gehonoreerd kunnen worden. 

Het hoort bij het lokaal bestuur om wensen en mogelijkheden tegen 

elkaar af te wegen, hierover besluiten te nemen en het gesprek er over 

aan te gaan. Indien de gemeenteraad met ons college wil spreken over 

rollen, de participatieve werkwijze, beoogde resultaten of doelstellingen, 

dan gaan wij dat gesprek graag aan. 

nvt 
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Aan het 

college 

3. Aanbeveling: Ondersteun de raad bij sturing op kwaliteit door de informatievoorziening 

zoveel mogelijk af te stemmen op de vooraf gestelde kwaliteitsnormen, doelstellingen en 

beoogde resultaten. 

De hoeveelheid beschikbare informatie neemt alleen maar toe. Alleen al in het sociaal 

domein worden honderden gegevens bijgehouden. Het college maakt hierbij de 

afweging welke gegevens aan de raad worden overhandigd. Leidend hierbij moeten de 

vooraf gestelde doelen en beoogde resultaten zijn: sluit de informatie logisch aan bij die 

doelen en resultaten? Op die manier is het mogelijk om de gepresenteerde informatie 

ook betekenis te geven.  
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbevelingen over met de kanttekening dat: in 

het ondersteunen van de raad bij het sturen op kwaliteit de griffie ook een rol speelt. 

De gemeente zoekt doorlopend naar wegen om de kwaliteit van de 

informatievoorziening verder te verbeteren en beter te kwantificeren. 

Zo maakt het benoemen en verbeteren van indicatoren onderdeel uit 

van de jaarlijkse planning- en controlcyclus van de gemeente. 

Dit geldt eveneens voor het concretiseren van de doelstellingen die de 

gemeente nastreeft. Wij nemen de diverse indicatoren op in onze 

Programmabegroting, gebaseerd op de uitgangspunten van “waar staat 

je gemeente”. 

Daarnaast heeft de gemeente data-analisten in dienst die daar een rol 

in spelen. Voor het Sociaal domein kent de gemeente de monitor 

Sociaal domein waarin periodiek wordt gerapporteerd op 

sturingsgegevens en -informatie. Deze monitor wordt gedeeld met de 

raad en bij iedere publicatie verder ontwikkeld. 

 

 4. Aanbeveling: Besteed ook aandacht aan het concretiseren en monitoren van ‘sociale’ 

doelstellingen die moeilijker te kwantificeren zijn. 

Het meten van kwaliteit kan niet altijd worden gevat in cijfers, aantallen of gemiddelden. 

Dat neemt niet weg dat ook in deze gevallen kwaliteit kan worden gemonitord als 

onderdeel van een PDCA-cyclus. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van andere 

methoden: bijvoorbeeld evaluatiegesprekken met bepaalde doelgroepen, het gebruik 

van beeldmateriaal of presentaties door inwoners. Het gaat daarbij dan meer om 

‘vertellen’ dan ‘tellen’.  
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbevelingen over met de kanttekening dat:  

In het concretiseren van 'sociale' doelstellingen het college van mening is dat hier 

zichtbaar wordt dat er een discrepantie bestaat tussen het op beleidsniveau monitoren 

en het bespreken van het uitvoeringsniveau. Dit laat onverlet ieders taak en 

verantwoordelijkheid in het proces (raad, griffie en college). 

In de reactie op voorgaande aanbevelingen is aangegeven dat het een 

ontwikkeling betreft waar doorlopend aan wordt gewerkt. Gelet op 

ieders taak en verantwoordelijkheid, alsmede onze focus op effecten 

zoeken wij naar mogelijkheden om nadere invulling te geven aan het 

monitoren van ‘sociale’ doelstellingen die moeilijker te kwantificeren 

zijn. 

 

In de aanbeveling worden verder methoden om kwaliteit te monitoren 

genoemd. De gemeente kent in algemene zin, naast het reeds 

genoemde, ook het instrument van zelfevaluatie(s). Dit instrument kent 

geen reguliere cyclus, het wordt onderwerpsgerelateerd ingezet om op 

basis van ervaringen uit afgeronde projecten te leren (wat ging goed, 

wat kan beter) en verbeterstappen op het gebied van kwaliteit te 

bepalen. 

 

 

Het rapport is besproken in de commissie Bestuur en Financiën van 6 juni 2017. 

Het rapport is als hamerstuk naar de raad gegaan en is op 3 juli 2017 conform raadsbesluit vastgesteld.  
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9.  Rapport: Effectiviteit re-integratie gemeente Stichtse Vecht (juli 2017) 

Portefeuillehouder: W. van Vossen 

Aanbevelingen en bestuurlijke reactie: 

Stand van zaken uitvoering 

Peildatum 1e kwartaal 2018 

 

  Bestuurlijke reactie op het rapport  

Wij nemen uw aanbevelingen ter harte. Enkele aanbevelingen hebben reeds onze 

aandacht, zoals de verbetering van de registraties, verbetering van management-

informatie en monitoring van resultaten (effectiviteit van een nieuwe aanpak of instrument).  

n.v.t., zie stand van zaken bij specifieke aanbevelingen.  

 1. Aanbeveling: In alle geledingen dient meer oog te zijn voor de toegevoegde waarde van 

re-integratiebeleid. 

Werklozen kunnen ook zonder toepassing van instrumenten uitstromen. Het verdient 

aanbeveling om de doelen niet alleen in bruto termen te formuleren, maar expliciet ook in 

netto termen. Dit vertaalt zich dan vanzelfsprekend in eisen ten aanzien van de 

administratie, om de voortgang te kunnen monitoren en het beleid te evalueren. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte. 

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van het 

actualiseren van ons bijstandsbestand. Sinds de uitvoering van het 

onderzoek zijn er zes nieuwe medewerkers gestart in de uitvoering van 

re-integratie. Zij actualiseren de kennis en informatie over het 

bijstandsbestand, zodat er een actueel beeld ontstaat van de 

doelgroep. Dit actuele beeld maakt het mogelijk om concrete, netto 

doelstellingen te formuleren.  

 

Deze aanbeveling maakt tevens onderdeel uit van de ontwikkeling en 

uitwerking van de clusters van het dienstverleningsmodel. 

 

 2. Aanbeveling: Zorg voor een adequate en continue monitoring (op het niveau van 

doelgroepen) van ontwikkelingen in de in- en uitstroom, in relatie tot de inzet van 

voorzieningen en instrumenten. 

Zekerheid over effectieve toepassing kan niet op individueel niveau worden vastgesteld, 

maar alleen op basis van de resultaten op groepsniveau. Idealiter heeft de gemeente 

voortdurend een goed inzicht in de effecten en de kosten (per toepassing) van het beleid. 

Op administratief gebied wordt het nodige gedaan, maar op onderdelen zijn verbeteringen 

van de registratie wenselijk en mogelijk. Concreet gaat het om een meer gedetailleerde en 

helder gestructureerde classificatie van re-integratieactiviteiten (voorzieningen), waarbij 

bijvoorbeeld aandacht is voor de verschillende elementen binnen een traject in eigen 

beheer. Het is bijvoorbeeld wenselijk om zicht te hebben op de mate waarin bijvoorbeeld 

de intensiteit van de begeleiding (aantal contacten), de aard van de begeleiding 

(coachend, sturend), de inhoud van de begeleiding (afspraken checken, e.d.) of elementen 

van handhaving bijdragen aan uitstroom. Die verschillende elementen zouden dan moeten 

worden benoemd (naast de inzet van concrete voorzieningen), in het bijzonder bij trajecten 

in eigen beheer. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte. De aanbeveling heeft reeds 

onze aandacht. 

Op 26 september 2017 is een motie overgenomen door het college 

over het gefaseerd uitbreiden van de monitor Sociaal Domein met 

betrekking tot re-integratie.  

 

De meest recente monitor Sociaal Domein is onlangs verschenen en 

daarin zijn, conform de motie, de gegevens opgenomen over de 

ingezette voorzieningen en de loonwaarde van onze klanten. In de 

volgende monitor SD worden nog meer elementen toegevoegd om 

beter te kunnen monitoren, namelijk de uitstroom uit de uitkering (in 

totaal en naar werk) en uitgesplitst naar inwoners met en zonder re-

integratiebegeleiding. 

 

 3. Aanbeveling: Een goede monitor kan ook worden benut voor het op hoofdlijnen 

informeren van de gemeenteraad. 

De gemeenteraad krijgt daardoor meer mogelijkheden om invulling te geven aan haar 

controlerende functie. Bepaal in samenspraak welke elementen aan bod zouden moeten 

komen in een monitor. Zinvolle aanvullingen op de huidige monitor zijn:       (a) een 

overzicht van het bijstandsvolume, (b) de in- en uitstroom uit de uitkering (totaal en naar 

werk) in de betreffende periode, (c) waar mogelijk uitgesplitst naar klanten met en zonder 

begeleiding en (d) het aantal ingezette voorzieningen naar type voorziening. 
 

Zie vorig punt.  
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Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte. De aanbeveling heeft reeds 

onze aandacht. 

 4. Aanbeveling: Doe bij introductie van een nieuwe aanpak of nieuw instrument een 

nulmeting. 

Bepaal de uitstroom- en baankans op het moment van introductie voor de groep of 

doelgroep waarop de nieuwe aanpak of het nieuwe instrument is gericht, door te kijken 

naar de uitstroomcijfers van deze groep in een periode van bijvoorbeeld een aantal 

maanden tot de introductie. Op die manier kun je (achteraf) bepalen of de nieuwe aanpak 

beter werkt dan de bestaande. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte. 

Er is in de tussenliggende periode geen nieuwe aanpak of nieuw 

instrument geïntroduceerd. Het uitvoeren van een nulmeting is dan ook 

nog niet gebeurd. 

 

 5. Aanbeveling: Wees bewust van de over het algemeen relatief kleine netto-effecten van re-

integratiebeleid. 

Het ambitieniveau mag best hoog zijn, maar dient een voldoende realistisch karakter te 

hebben. Bruto effecten zijn niet te vertalen in besparingen op uitkeringen. De kans op 

besparingen neemt toe naarmate meer (kosten)effectieve instrumenten worden ingezet. 

De ambitie kan daarom beter worden gericht op het optimaliseren van de inzet van 

effectieve voorzieningen. 
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte. 

Een belangrijk onderwerp in de ontwikkeling van onze dienstverlening is 

de zoektocht naar hoe wij zoveel mogelijk mensen kunnen laten 

uitstromen uit de uitkering en participeren in de samenleving. De 

(kosten)effectiviteit van instrumenten en voorzieningen hebben daarbij 

uiteraard onze aandacht. Dit werken we momenteel uit in de clusters 

arbeidsontwikkeling, werkgeversdienstverlening en maatschappelijke 

plaatsing en participatie. 

 

 6. Aanbeveling: Een zekere terughoudendheid in de inzet van (vooral dure) instrumenten is 

verstandig. 

Juist vanwege onzekerheid over en de over het algemeen geringe omvang van de 

effectiviteit van voorzieningen, is een zekere terughoudendheid verstandig vanuit het 

oogpunt van kosteneffectiviteit. De inzet van dure instrumenten (zoals loonkosten-

subsidies en lange opleidingstrajecten) is gerechtvaardigd in het geval van (zeer) moeilijk 

vervulbare vacatures en wanneer de klant daardoor een hoger (opleidings-   of 

beroeps)niveau kan realiseren. Op deze wijze wordt gericht bijgedragen aan het reduceren 

van knelpunten op de arbeidsmarkt (vergroting beschikbaar goed opgeleid aanbod en 

afname van moeilijk vervulbare vacatures).  
 

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte. 

Ons standpunt, zoals verwoord in de bestuurlijke reactie, ten aanzien 

van deze aanbeveling - specifiek loonkostensubsidie -, is niet gewijzigd. 

Wij zien loonkostensubsidie nog steeds als een effectief instrument om 

inwoners een kans te bieden op de arbeidsmarkt.  

 

Bij de ontwikkeling van de clusters arbeidsontwikkeling, 

werkgeversdienstverlening en maatschappelijke participatie/plaatsing 

hebben wij uiteraard wel aandacht voor (kosten)effectiviteit van 

instrumenten. 

 

 7. Aanbeveling: Richt inspanningen vooral op groepen met een relatief zwakke positie op de 

arbeidsmarkt. 

Nu de komende periode de economie aantrekt en de situatie op de arbeidsmarkt verbetert, 

neemt de kans op (zelfstandige) uitstroom toe en is er reden om de inspanningen vooral te 

richten op groepen die zonder ondersteuning een kleine kans op uitstroom hebben, maar 

die wel voldoende mogelijkheden hebben om uit te stromen met ondersteuning. Het doel 

om re-integratiemiddelen vooral in te zetten voor klanten met een loonwaarde tussen 40 en 

< 100 procent is hiervoor een goed uitgangspunt. Dit omdat de kans op afroming 

(ondersteuning van groepen met een relatief hoge kans op werk) altijd aanwezig is, ook 

wanneer de resultaten op zich goed zijn. 
 

Bestuurlijke reactie: Deze aanbeveling en de onderbouwing nemen wij mee in de 

afwegingen over de inzet van de re-integratiemiddelen. Deze discussie past in de 

uitwerking van een businesscase rondom het thema arbeidsontwikkeling, 

werkgeversdienstverlening en maatschappelijke participatie en plaatsing waar wij 

In de afgelopen maanden is er het nodige veranderd in de uitvoering 

van onze organisatie. Extern ingehuurd personeel is vervangen door 

vaste medewerkers. Bovendien is bij deze verandering de beschikbare 

formatie uitgebreid. Deze nieuwe collega’s zijn gestart met het 

actualiseren van de kennis en informatie over onze doelgroep. Door de 

beperkt beschikbare uitvoeringscapaciteit de afgelopen jaren is hier een 

inhaalslag op nodig. Hier wordt momenteel een grote slag in geslagen. 

Dit is nodig om inzicht te verkrijgen in de actuele verdeling van 

loonwaarde van ons klantenbestand. Ons uitgangspunt m.b.t. de 

inspanningen per doelgroep sluit aan bij uw aanbeveling en wordt nader 

uitgewerkt. Dit is ook onderdeel van de uitwerking van de drie clusters 

op het gebied van participatie. 
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momenteel uitvoering aan geven.  
 8. Aanbeveling: Een zekere flexibiliteit in de uitvoering is wenselijk, vanwege veranderingen 

op de arbeidsmarkt. 

Een goed inzicht in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt (vraag, aanbod en aansluiting 

daartussen) is een belangrijke (en misschien wel noodzakelijke) voorwaarde voor 

succesvol beleid en uitvoering. De situatie op de lokale en regionale arbeidsmarkt staat 

onder invloed van conjuncturele, structurele en incidentele factoren en verandert daardoor 

(vaak gradueel). Dit vereist mogelijk met de omstandigheden wisselende aandacht voor 

aanbodontwikkeling, vraaginventarisatie, of het matchingsproces als zodanig. Het gaat 

hierbij niet om ingrijpende organisatorische aanpassingen, maar meer om focus in de 

uitvoering. 
 

Bestuurlijke reactie: Uw advies nemen wij mee in de uitwerking van het onderdeel 

“werkgeversdienstverlening” bij de transformatie van de uitvoering sociaal domein.  

Op het niveau van de arbeidsmarktregio is een Strategische Agenda 
vastgesteld voor de komende jaren. Deze agenda is opgesteld op basis 
van de veranderende arbeidsmarkt. De economie trekt aan en de 
verwachting is dat er meer kansen ontstaan. Er wordt gericht ingezet op 
drie actielijnen: 
- Een krachtige regio 
- Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
- Impuls banenafspraak 
 
Deze drie actielijnen brengen regionaal een duidelijke focus aan. Lokaal 
werken wij hier aan via de uitwerking van de clusters uit het 
dienstverleningsmodel. Deze uitwerking gaat er toe leiden dat wij beter 
zicht hebben op de arbeidsmarkt én onze doelgroep en dus beter in 
staat zijn om goede matches te maken.   

 

 
Het rapport is in de commissievergadering van 5 september 2017 besproken en is als bespreekstuk naar de raad gegaan.  
Het rapport is besproken in de raadsvergadering van 26 september 2017. In de vergadering is het rapport unaniem vastgesteld. 
De motie over de aanpassing van de monitor Sociaal Domein, door het college ondersteund, wordt unaniem aangenomen.  


