
 
 
 
Samenvatting van het overleg op 26 september 2014 met Jasper Sterrenburg van de 
rekenkamer over de uitwerking van de 5 aanbevelingen uit het rekenkamerrapport. Gesprekspartners 
waren Riëtte Habes, Jacqueline Willenborg en Rob Roos. Andere genodigden bleken verhinderd. 

 

1. Gemeenteraad: Stel vast op welke aspecten u wilt sturen en over een x-periode wilt controleren.  
Het is een gegeven dat er voor 1015 niet meer of nauwelijks valt te sturen. Op de Transformatie 
(hoe gaan we de zorg vernieuwen, efficiënter maken, welke aanbieders contracteren) die er 
aankomt echter wel. Dan zou het voor de Raad vooral moeten gaan over de gewenste 
maatschappelijke effecten (outcome: wat betekent het voor de inwoners). De kaders moeten dan 
wel voor de zomer 2015 door de Raad zijn vastgesteld. Jasper zegt toe binnen 1 maand kaders 
(indicatoren) te kunnen leveren. Als deze bekend zijn, willen we tot een handzame 
prioriteitskeuze proberen te komen. Jasper wil daarbij adviseren. Het is dan aan de raad om te 
besluiten op welke indicatoren ze daadwerkelijk wil gaan sturen, het zijn er immers teveel om ze 
allemaal te gaan volgen. Denk bv aan: 

- Welke verandering wil de raad realiseren: wat zijn de doelen en de maatschappelijke 
effecten die de raad nastreeft en met welke indicatoren kan de raad later evalueren of dit is 
gelukt? 

- Welke financiën en andere middelen wil de raad maximaal aan dit onderwerp besteden, al 
dan niet uitgesplitst per deelonderwerp? Welke kosten (en opbrengsten) zijn er te 
verwachten en hoe en wanneer wil de raad daarover geïnformeerd worden? 

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

Het is van belang dat de raad beschikt over een proces schema om zich in de kaderstellende rol 
te brengen. Een (SWW) vergadercyclus en planning voor 2015 is daarvoor nodig en vragen het 
College die te leveren. De inmiddels toegezegde kwartaalrapportages zouden aan bepaalde 
kwaliteitseisen moeten voldoen. Riëtte en Jacqueline gaan volgens Heerdens model kijken hoe 
we de beleidstukken kunnen laten voldoen aan de wensen van de raad en hoe het proces van 
beleidsvorming gekaderd kan worden. Jacqueline neemt de nodige inventariserende acties. Het 
geheel moet erop gericht zijn dat we voor de zomer 2015 inhoudelijk op de offerte trajecten 
kunnen insteken. Zie ook punt 5. 

 
3. Gemeenteraad: Stuur op risico’s. 

Jasper zegt toe zich in te spannen het risicomanagement in beeld te krijgen, bv via de VNG. Hij 
adviseert om, op basis van de aan te leveren informatie, een raadsbrede “risicosessie” te 
organiseren. We gaan aan de Raad voor leggen of een dergelijke sessie gewenst wordt, alleen 
voor SV (raad, college, ambtelijke organisatie), vanwege onze focus om eerst het geheel voor 
eigen raad goed op orde te krijgen. Natuurlijk mogen andere raden in die kennis gaan delen. 

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

De kerngroep heeft een ander doel (intergemeentelijk en procesgericht) en zou naar zeggen tot 
het einde van het jaar actief blijven. De naam Monitoring laten we los , we worden 
Kaderwerkgroep (eerst kaders, dan monitoren). Wij willen als groep aanjager zijn, vandaar het 
tijdelijke karakter. Na ca. een jaar is het aan de raad om te kijken of men deze werkvorm wil 
voortzetten.  

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

We moeten helder in beeld hebben wanneer we aan zet zijn, welke onderwerpen als eerste gaan 
spelen en zorgen dat we tijdig daarop sturen. We moeten ook inzicht verwerven of iets voor 
komend jaar een doel is of dat het onderwerp zich leent voor langere termijn. Op die manier 
kunnen we pro actiever aan visieontwikkeling gaan doen en komt de raad beter in positie. 

 
Planning is werksessie 14 oktober. 
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