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1 Voorwoord 
 
Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Rekenkamercommissie (RKC) van Stichtse Vecht en het 
Onderzoeksprogramma voor 2016. Jaarlijks brengt de Rekenkamercommissie, onder verwijzing naar 
het wettelijke voorschrift daartoe en artikel 14 van haar Reglement van Orde, verslag uit van haar 
werkzaamheden en over de aanwending van het beschikbaar gestelde budget voor dat jaar.  
 
In het afgelopen jaar heeft de Rekenkamercommissie gewerkt aan de aanvang en afronding van een 
aantal onderzoeken om bij te dragen aan de doeltreffendheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van 
het gemeentelijk gevoerde bestuur in Stichtse Vecht. 
 
Het onderzoeksprogramma voor 2015 is besproken in de Auditcommissie van 7 januari 2015 en ter 
kennis gebracht van de commissie bestuur en financiën (vergadering van 3 februari 2015).  
Daarna is gestart met de uitvoering van de onderzoeken: 

• onderzoek naar de gemeentelijke herindeling (in september 2014 gestart en in april 2015 
afgerond); 

• onderzoek naar het afvalbeleid (in mei 2015 afgerond); 
• onderzoek naar het minimabeleid (in november 2015 afgerond) 
• onderzoek naar de millenniumdoelen van Stichtse Vecht (in november 2015 afgerond)  
• onderzoek naar de stand van zaken t.a.v. decentralisaties sociaal domein (gestart november 

2015) 
 
Ieder jaar vragen wij de fracties om suggesties voor de onderzoeksonderwerpen voor het 
Jaarprogramma in te dienen. Deze suggesties zijn verwerkt in de groslijst die als bijlage is bijgevoegd. 
Daarnaast heeft de commissie zich ook zelf georiënteerd op onderwerpen voor het 
onderzoeksprogramma. 
 
Het voorliggende jaarverslag wordt aangeboden aan de raad en aan het college en zal op de website 
van de gemeente worden geplaatst.  
Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie wordt verwezen naar de gemeentelijke website 
(www.stichtsevecht.nl). Hier vindt u onder andere algemene informatie over de 
Rekenkamercommissie en de rapporten van de afgeronde onderzoeken. 
 
Eind december heeft Jasper Sterrenburg afscheid genomen als lid van de rekenkamercommissie. Met 
hem vertrekt een betrokken lid. Vanaf de instelling van de rekenkamercommissie heeft Jasper met 
veel inzet gewerkt aan de ontwikkeling van de rekenkamercommissie en het realiseren van relevante 
rapporten. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk.   
In het najaar van 2015 heeft de rekenkamercommissie een wervingsprocedure uitgevoerd, op basis 
waarvan Henriëtte ten Berge als nieuw lid is voorgedragen. In de raadsvergadering van 26 januari 
2016 is Henriëtte formeel benoemd en heeft zij de belofte afgelegd. 
 
Langs deze weg bedanken wij de raad, de griffie(r) van de gemeente Stichtse Vecht, het college van 
burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie voor de samenwerking in 2015. Deze 
samenwerking hebben wij als constructief en prettig ervaren. Wij zien graag uit naar een continuering 
hiervan in 2016. 
 
De Rekenkamercommissie Stichtse Vecht, 
 
Gerth Molenaar  
Robert Olieman  
Henriëtte ten Berge 
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2. Verslag 2015 
 
2.1. Samenstelling commissie 
 
De RKC van Stichtse Vecht bestaat uit drie externe leden waarvan één het 
voorzitterschap vervult. Conform de Verordening Rekenkamercommissie Stichtse Vecht zijn de leden 
benoemd voor een periode van 6 jaar.  
 
De samenstelling van de RKC was in 2015 als volgt: 
Gerth Molenaar  voorzitter 
Robert Olieman  lid (plv. voorzitter) 
Jasper Sterrenburg lid 
 
Jasper Sterrenburg stopt per 1 januari 2016 als lid van de rekenkamercommissie. Als gevolg hiervan 
is er het laatste kwartaal van 2015 een wervingsprocedure gestart voor de benoeming van een nieuw 
lid van de RKC.  
 
De uitkomst van de wervingsprocedure is dat Henriëtte ten Berge is voorgedragen om als nieuw lid 
van de rekenkamercommissie benoemd te worden. Benoeming heeft plaatsgevonden in de raad van 
januari 2016. 
 
Het secretariaat van de RKC wordt vervuld door de griffie van de gemeenteraad in 
Stichtse Vecht, in de persoon van mevrouw J. (Jacqueline) Willenborg.   
 
Postadres Postbus 1212 
3600 BE  Maarssen 
Telefoon 14 0346 
E-mail rekenkamercommissie@stichtsevecht.nl 
Internet http://www.stichtsevecht.nl/bestuur/Rekenkamercommissie_42777/  
 
2.2. Vergaderingen 
 
De RKC heeft in 2015 maandelijks vergaderd, met uitzondering van de maanden juli en augustus. 
Daarnaast zijn wij in het kader van offertebesprekingen en de uitvoering van lopende onderzoeken bij 
elkaar geweest.   
 
2.3. Kennismaking met het nieuwe college 
 
De RKC heeft 21 april 2015 kennisgemaakt met het college. Naast een nadere kennismaking is van 
gedachten gewisseld over de rol van de RKC, het onderzoeksprogramma en specifieke onderzoeken.  
 
Het college heeft aangegeven jaarlijks met de RKC inhoudelijk de onderzoeken te willen bespreken. De 
RKC stelt een dergelijk periodiek gesprek op prijs en is ook graag bereid tot overleg wanneer de uitvoering 
van haar onderzoeken daar aanleiding toe geeft. 
 
De RKC is periodiek aanwezig geweest bij raads- en commissievergaderingen. 
 
2.4. Samenwerking 
 
De RKC heeft in 2015 geen initiatieven genomen in het kader van samenwerking met de gemeenten 
Wijdemeren en Weesp. Gezien het gewijzigde standpunt van de gemeente Wijdemeren op de 
samenwerking heeft de RKC zich primair gericht op haar eigen werkzaamheden Nu de gemeente 
Weesp een nieuwe rekenkamercommissie heeft ingesteld zal contact met hen worden opgenomen 
voor een kennismaking. Met de RKC van De Ronde Venen zal in 2016 een kennismaking 
plaatsvinden.  
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2.5. Onderzoeken 
 
De RKC heeft het onderzoeksprogramma voor 2015 besproken met de Auditcommissie. De RKC is 
aanwezig geweest bij de behandeling van de onderzoekrapporten in de commissie en de raad. 
Op de gemeentelijke website is aandacht aan de rapporten besteed. De RKC heeft geen 
persconferenties gehouden. 
 
Alle documenten van de RKC zijn te raadplegen op de website van Stichtse Vecht. De 
onderzoeksrapporten zijn ook te raadplegen op de website van de Nederlandse Vereniging 
voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 
 
Gemeentelijke herindeling  
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht wat de effecten zijn van de herindeling van de 
voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Het onderzoek behandelde zowel de 
financiële effecten als de effecten op de dienstverlening en de bestuurskracht van de gemeente. 
Hiermee wil de Rekenkamercommissie bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de manier 
waarop bij bestuurlijke samenwerking kan worden gestuurd op de uitkomsten. 
 

De RKC concludeert op basis van het onderzoek onder meer: 
1. De financiële positie van Stichtse Vecht is in de afgelopen jaren verbeterd, ondanks dat de gemeente 

niet actief heeft gestuurd op de financiële consequenties van de herindeling.  
2. Het frictiebudget, bedoeld om aanvangskosten van de herindeling op te vangen, is toereikend. Een 

aantal posten die ten laste van dat budget zijn gekomen, zijn ten onrechte als frictiekosten bestempeld.  
3. De dienstverlening van de gemeente aan de burgers is goed, maar het effect van de herindeling hierop 

is niet vast te stellen.  
 

De RKC doet de volgende aanbevelingen:  
1. Stuur op reële aantal fte’s i.p.v. alleen op de loonsom. 
2. Stuur strakker op de externe inhuur. 
3. Maak van meerjarige kosten een opsplitsing per jaar. 
4. Onderzoek hoe bereikbaarheid en dienstverlening aan bedrijven beter kan . 
5. Agendeer jaarverslagen klachten en bezwaren in de Raad. 
6. Stel bij een volgende samenwerking vooraf doelen en monitor die. 

Het rapport is op 26 mei 2015 besproken in de commissie Bestuur en Financiën.  
 
 
Afvalbeleid 
De RKC heeft onderzoek gedaan naar het afvalbeleid van de gemeente in de periode 2012-2014. Doel van 
het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de uitvoering 
van) van het afvalbeleid van de gemeente Stichtse Vecht en de mogelijkheden van de gemeenteraad om 
het afvalbeleid te controleren en desgewenst bij te sturen. 
 
De RKC concludeert op basis van het onderzoek onder meer: 
1. Vanwege het ontbreken van duidelijke, meetbare doelen kan er alleen een indruk van de doelbereiking 

worden geschetst, geen systematisch beeld.  
2. Zowel op het gebied van doelmatigheid, als op het gebied van doeltreffendheid zijn nog stappen te 

zetten.  
3. Er zijn geen indicatoren gekoppeld aan de doelstellingen in de toelichting op de 

afvalstoffenverordening. De doelstellingen zijn niet opgenomen in de monitorcyclus en dus wordt de 
gemeenteraad hierover niet actief geïnformeerd.    
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De RKC doet de volgende aanbevelingen:  
1. Neem in de afvalvisie concrete doelstellingen en prioriteiten op. 
2. Koppel een uitvoeringsprogramma aan de visie. 
3. Lever de gemeenteraad sturingsinformatie op basis van doelstellingen in de afvalvisie. 
4. Gebruik benchmarks voor extra (politiek) bewustzijn. 

 
Het rapport is op 16 juni 2015 besproken door de commissie fysiek domein. Met het onderzoek heeft de 
RKC een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van de nieuwe afvalvisie in Stichtse Vecht.  
 
Minimabeleid 
Medio 2015 is in Stichtse Vecht een nieuw minimabeleid van kracht geworden. Dit bouwt voort op het 
voorgaande beleid, waarbij de drie grote decentralisaties in het sociale domein nog meer kansen bieden 
voor een integrale aanpak. De RKC acht het van belang om bij aanvang van het nieuwe beleid vast te 
stellen of het aannemelijk is dat het recent vastgestelde minimabeleid van de gemeente Stichtse Vecht op 
een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze zal bijdragen aan het bestrijden van de financiële 
effecten van armoede en het stimuleren van participatie van minima in de maatschappij. 
 
De RKC concludeert op basis van het onderzoek onder meer: 
1. Het minimabeleid is in potentie doeltreffend, doelmatig en rechtmatig. De doelen zijn echter niet 

eenduidig en niet SMART geformuleerd. 
2. Het monitoren van het uitvoeringsproces en de effecten daarvan gebeurt alleen – en ten dele – op de 

output. Er, is niet op te maken wat het beleid bijdraagt aan het verbeteren van de leefsituatie en de 
perspectieven van de minima. 

3. De omvang van het totale uitvoeringsbudget is niet helder te destilleren, omdat niet voor alle 
voorzieningen van het beleid cijfers beschikbaar zijn. 

4. De rechtmatigheid van het nieuwe minimabeleid is gewaarborgd in de uitvoeringspraktijk. 
5. De gemeenteraad wordt voldoende en tijdig betrokken bij de beleidsontwikkelingen rond het 

minimabeleid, maar hun input voor hun kaderstellende rol is inhoudelijk onvoldoende. 
 
De RKC doet de volgende aanbevelingen:  

1. Zorg dat de doelgroep beter in beeld komt. 
2. Zorg dat de doelgroep beter wordt bereikt. 
3. Werk de inhoud van het minimabeleid concreter uit. 
4. Werk intensiever samen (intern en extern). 
5. Maak werk van het monitoren van dit nieuwe beleid. 

 
Het rapport is in december 2015 gepubliceerd. Bespreking heeft plaatsgevonden in de raadscommissie op 
5 januari 2016. De aanbevelingen zijn overgenomen en het daartoe strekkende raadsvoorstel is als 
hamerstuk vastgesteld in de raadsvergadering van 26 januari. 
 
Millenniumdoelen gemeente Stichtse Vecht 
De gemeente Stichtse Vecht heeft in 2011 besloten Millenniumgemeente te worden. Het idee van een 
Millenniumgemeente is dat zij samen met haar inwoners bijdraagt aan het behalen van de 
Millenniumdoelen, die de Verenigde Naties in 2000 vaststelden. De RKC heeft onderzocht hoe de 
gemeente Stichtse Vecht invulling heeft gegeven aan haar status als Millenniumgemeente en wat hiervan 
de resultaten zijn. Dit met als doel inzichten aan te reiken die kunnen bijdragen aan de effectiviteit van een 
eventuele (vernieuwde) campagne vanaf 2015.  
 
De RKC concludeert op basis van het onderzoek onder meer: 
1. De gemeente heeft de motie van de raad om zich aan te melden als Millenniumgemeente grotendeels 

uitgevoerd. Echter, in plaats van zich actief in te zetten voor 2 Millenniumprojecten, heeft de gemeente 
dit voor 1 project – het certificaat Fairtradegemeente – gedaan.  

2. Het onderwerp Millenniumgemeente heeft weinig tot geen aandacht gekregen van bestuur, ambtelijke 
organisatie en politiek. Er is bij de start geen gedegen plan van aanpak met doelstellingen, activiteiten 
en een planning opgesteld. Over het onderwerp fairtrade is – bewust – meer gecommuniceerd door de 
gemeente en het Platform Fairtrade Stichtse Vecht. 
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3. De gemeente geeft aan dat het idee is geweest de uitvoering van de Millenniumgemeente zoveel 
mogelijk bij maatschappelijke organisaties te beleggen.  

4. Er is door maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven hard gewerkt om het predicaat 
Fairtradegemeente te verkrijgen en behouden. Dit heeft het aantal verkooppunten en het gebruik van 
fair trade producten gestimuleerd en vergroot.  

 
De RKC doet de volgende aanbevelingen:  
1. 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 en op welke wijze dit vorm en inhoud zou kunnen krijgen. 
Maak helder wat je als gemeente wilt bereiken, wat je rol is, werk of laat het uitwerken tot een plan van 
aanpak en ga er mee aan de slag. 

2. Indien er behoefte is aan een breder beeld, dan beveelt de RKC de gemeenteraad aan eens 
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. 

 
Het rapport is in december 2015 gepubliceerd. Bespreking heeft plaatsgevonden in de raadscommissie op 
19 januari 2016. De aanbevelingen zijn onderschreven. Op verzoek van één van de fracties wordt het 
rapport geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 1 maart 2016. 
 
Brief informatieveiligheid d.d. 29 mei 2015. 
Naast het onderzoeksprogramma heeft de RKC met een brief aan de raad ook het onderwerp 
informatieveiligheid onder de aandacht gebracht. Onderzoek van de Rekenkamer Den Haag gaf aanleiding 
tot deze stap. Na een toelichting op deze brief en het hierin verwoorde informatieverzoek aan het college in 
de raadscommissie van 7 april 2015, heeft de RKC vragen voorgelegd aan het college. Deze vragen zijn 
per brief d.d. 24 april 2015 beantwoord en vervolgens door de RKC ter kennisgeving doorgestuurd aan de 
raad. 
  
 
2.6. Onderzoeksprogramma college 
 
Het college stelt jaarlijks een onderzoeksprogramma op met de onderwerpen die zij wil gaan 
onderzoeken (ingevolge de onderzoeksverordening artikel 213a Gemeentewet). Voordat de 
rekenkamercommissie onderwerpen gaat verkennen, wordt bij de concerncontroller geïnformeerd of 
die onderwerpen op het onderzoeksprogramma van het college staan. Dit ter voorkoming van een 
overlap in onderzoekwerkzaamheden.  
 
2.7. Overige activiteiten 

 
Naast de reguliere vergaderingen houdt de commissie zich ook bezig met andere activiteiten. De 
commissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). 
De NVRR heeft een eigen website (www.nvrr.nl) waarop onder andere de rapporten van de 
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht staan gepubliceerd. 
 
De leden van de commissie bezoeken met enige regelmaat congressen en andere bijeenkomsten van 
de NVRR.  
 
  

7 
 



Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

3. Onderzoeksprogramma 2016
In een eerder onderzoeksprogramma is het onderwerp ‘wijk- en gebiedsgericht werken / kernenbeleid’ 
aangehouden vanwege onderzoek dat de gemeente zelf heeft laten uitvoeren in 2013/14. De 
commissie heeft besloten dit onderwerp vooralsnog in portefeuille te houden. 

Uit de inventarisatie, de kennismakingsronde en een eigen verkenning zijn de volgende onderwerpen 
gekozen voor het onderzoeksprogramma:  

1. Sociaal domein
2. Effectiviteit re-integratie
3. Kwaliteitsmanagement

Op elk van deze onderwerpen wordt hieronder nader ingegaan, waarbij in algemene zin wordt opgemerkt 
dat voor deze onderwerpen de vraagstelling en het te hanteren beoordelingskader in een later stadium 
verder zullen worden uitgewerkt in relatie tot de feitelijke aanbesteding en uitvoering van het onderzoek. 

1. Sociaal domein

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan 
langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel hebben zij vanaf 
begin dit jaar overgenomen van de Rijksoverheid. Deze decentralisatie van taken binnen het sociaal 
domein behoort tot één van de grootste stelselwijzigingen in de Nederlandse geschiedenis.  
Begin 2014 heeft de rekenkamercommissie van de gemeente Stichtse Vecht onderzoek gedaan naar de 
voorbereidingen van de gemeente op de decentralisaties in het sociaal domein.  In dit onderzoek is 
aandacht besteed aan de: 

• bestuurlijke en ambtelijke voorbereidingen van Stichtse Vecht in de aanloop naar 1 januari
2015; 

• kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad ten aanzien van de decentralisaties
in het sociaal domein; 

• samenwerking met de buurgemeenten Weesp en Wijdemeren met betrekking tot de
voorbereiding op de decentralisaties in het sociaal domein. 

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die door zowel college als gemeenteraad zijn 
onderkend. Mede op basis van de aanbevelingen heeft een raadswerkgroep van januari t/m april 2015 de 
monitoring en kaderstelling van de uitvoering van gemeentelijke taken in het sociaal domein uitgewerkt.  

Doelstelling en vraagstelling 

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie inzicht krijgen in de mate waarin de gemeente op koers ligt 
met de uitvoering van de doelstellingen, ambities en plannen ten aanzien van de decentralisaties in het 
sociaal domein. Daarnaast wil de rekenkamercommissie dit onderzoek benutten om antwoord te krijgen op 
de vraag wat de gemeente met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van 2014 heeft gedaan. 
Voor dit onderzoek heeft de rekenkamercommissie de volgende hoofdvraag geformuleerd:  
In hoeverre ligt de gemeente Stichtse Vecht op koers met de uitvoering van de doelstellingen, ambities en 
plannen ten aanzien van de decentralisaties in het sociaal domein en wat is in het licht hiervan met de 
conclusies en aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek van 2014 gedaan?  
Samenvattend wordt in dit onderzoek ingegaan op de aanbevelingen uit 2014, de uitvoering van de nieuwe 
taken in 2015 en de stand van zaken en ambities in 2016. 

Uit deze hoofdvraag volgt een aantal deelvragen: 
1. Rekenkameronderzoek 2014
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a. Welke acties heeft de gemeente genomen naar aanleiding van de conclusies en 
aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek van 2014? 

b. Tot welke resultaten hebben deze acties geleid? 
c. In hoeverre hebben de conclusies en aanbevelingen en de daaruit voortvloeiende acties 

volgens betrokkenen bijgedragen aan een effectievere voorbereiding van Stichtse Vecht op 
de decentralisaties in het sociaal domein?  

2. Het jaar 2015 
a. Welke doelstellingen, ambities en plannen ten aanzien van de decentralisaties in het 

sociaal domein heeft de gemeente voor 2015 gesteld?  
b. Wordt het bereiken hiervan (in de uitvoering) gemonitord en zo ja, hoe is de gemeenteraad 

hierover het afgelopen jaar geïnformeerd?  
c. Zijn de beoogde doelstellingen, ambities en plannen ten aanzien van de decentralisaties in 

het sociaal domein voor 2015 bereikt? 
3. Stand van zaken 2016 

a. Hoe is de toegang tot (jeugd)zorg en werk & inkomen georganiseerd? 
b. Hoe zijn de sociale teams in Stichtse Vecht georganiseerd en hoe functioneren deze 

teams?  
c. Hoe verloopt de samenwerking met Weesp en Wijdemeren bij de uitvoering van de taken in 

het sociaal domein?  
d. Welke verbetermogelijkheden voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein zijn 

er?  

Het onderzoek is in november 2015 gestart. Publicatie van het eindrapport is voorzien voor juni 2016.  
 
2. Effectiviteit re-integratie  
 
De Participatiewet is een van de pijlers van het sociaal domein. De Participatiewet beoogt bij te dragen aan 
het zelfstandig kunnen functioneren van mensen in de maatschappij. Niet iedereen kan dat op eigen kracht. 
Met behulp van de instrumenten die de Participatiewet biedt, kunnen mensen daarin worden ondersteund, 
zodat ze zelfstandig in de maatschappij kunnen participeren. Daarmee ontstaat een lager beroep op sociale 
voorzieningen. Een van de belangrijkste instrumenten hiervoor is re-integratie. Dit wordt al van oudsher 
door de gemeente ingezet om bijstandsgerechtigden naar een baan te helpen. Met de komst van de 
Participatiewet is de doelgroep hiervoor uitgebreid met jonggehandicapten met arbeidsvermogen en 
personen die voorheen gebruik konden maken van de WSW. Zittende Wajongers blijven bij het UWV en 
zittende WSW’ers behouden hun rechten op het cao-loon. 
In de Participatienota 2015-2018 SWW, vastgesteld op 25 november 2014, formuleert de gemeente 
Stichtse Vecht een aantal uitgangspunten om de doelstelling van de Participatiewet zo goed mogelijk te 
kunnen bereiken: 
• Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht staan voorop. Ondersteuning is aanvullend daarop. 
• Dichtbij: we gaan bij de dienstverlening uit van de omgeving, waarin de mensen actief zijn. Dat betekent 
voor SWW acteren binnen twee arbeidsmarktregio’s. 
• Vraaggericht: onze benadering van de klant is gericht op het in beeld brengen van wat de sterke punten 
van de klant zijn en sluiten daar op aan. Wij stellen ons vraaggericht op en kiezen een aanpak die aansluit 
bij de beperkingen (verstandelijk, psychisch) van de cliënt. 
• Samenwerking: voor het tot stand brengen van effectieve participatie van de doelgroep richten we ons op 
de vraag van werkgevers, maatschappelijke instellingen en bewoners van de wijk/buurt. 
• Preventie: daar waar dat mogelijk en gewenst is richten we ons proactief op het voorkomen dat groepen in 
een uitkeringssituatie belanden door te bevorderen dat de overgang van school naar werk of van werk naar 
werk beter wordt afgestemd. 
• Inkoop: we kopen slechts die expertise in, die we zelf niet in huis hebben en voor zover leverbaar in de 
markt. 
• Ordening bestand: we gaan het bestand indelen in vier categorieën gebaseerd op loonwaarde en nemen 
die indeling als uitgangspunt voor de inzet van instrumenten en middelen. 
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• Sociale Werkvoorziening: wanneer mogelijk maken we gebruik van de expertise en de voorzieningen van 
de SW bedrijven voor de arbeidsinpassing van de doelgroepen van de Participatiewet. 
In de re-integratieverordening die de gemeenteraad  op 19 mei 2015 heeft vastgesteld, wordt 
maatschappelijke participatie door middel van een grotere deelname aan de arbeidsmarkt als eerste 
doelstelling genoemd. Het resultaat van re-integratie zal waar mogelijk financiële zelfredzaamheid moeten 
zijn. Daarbij richt men zich op mensen met een loonwaarde boven de 40 procent (categorie 2 en 3). Voor 
mensen meteen loonwaarde van 100 procent (categorie 1) gaat men uit van de eigen kracht van mensen 
en worden re-integratiemiddelen beperkt ingezet. Voor wie doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt (nog) 
niet is weggelegd (categorie 4 en 5), wordt gestreefd naar het bevorderen van maatschappelijke 
participatie. De verordening is op 1 juli 2015 van kracht geworden.  
In de gemeente Stichtse Vecht wonen volgens CBS-gegevens uit maart 2015 770 personen die onder de 
Participatiewet vallen. Daarvan zouden er op dat moment 410 bij een reïntegratievoorziening betrokken zijn. 
CBS-informatie laat zien dat 30 van hen vallen onder beschut werk en 380 onder de categorie overig.  
Uit de Monitor Sociaal Domein van het 2e kwartaal 2015 blijkt dat in Stichtse Vecht de uitkeringslasten voor 
bijstandsverlening alsmede de bijdrage voor de WSW het budget zullen overschrijden met respectievelijk € 
143.000 en € 168.000. Aan de andere kant houdt de gemeente € 129.000 over van het budget voor re-
integratietrajecten. Dat is ruim 40 procent van het totale budget hiervoor. 
 

Doelstelling en vraagstelling 
 
De rekenkamercommissie wil de doeltreffendheid en doelmatigheid van het re-integratiebeleid met dit 
onderzoek vaststellen. We willen dit doen in de tweede helft van 2016, zodat er anderhalf jaar ervaring is 
opgedaan met de uitvoering van de Participatiewet.  
De centrale vraagstelling in het onderzoek luidt: Welke activiteiten heeft de gemeente Stichtse Vecht 
ondernomen sinds de start van de Participatiewet om het aantal gerechtigden terug te brengen, wat zijn 
daarvan de kosten en de effecten en hoe kunnen die worden verbeterd? 
Deze centrale vraagstelling is uitgewerkt in de volgende zeven onderzoeksvragen: 

1. Welke beleidsdoelen streeft de gemeente Stichtse Vecht na met het re-integratiebeleid? 
2. Hoe geeft de gemeenteraad invulling aan haar kaderstellende en controlerende rol met betrekking 

tot het re-integratiebeleid? 
3. Op welke wijze vindt de uitvoering van het re-integratiebeleid plaats? 
4. Wat is het netto effect van het re-integratiebeleid, m.a.w. hoeveel mensen vinden dankzij het re-

integratiebeleid een baan? 
5. Wat zijn de kosten en baten van het beleid en welk van de ingezette instrumenten is het meest 

kosteneffectief? 
6. Hoe verhouden de prestaties van Stichtse Vecht zich tot andere, vergelijkbare gemeenten? 

 
3. Kwaliteitsmanagement 
 
Voor het hier gepresenteerde onderwerp Kwaliteitsmanagement geldt dat dit globaal is omschreven. De 
rekenkamercommissie wil bij de nadere uitwerking en voorbereiding van dit onderzoek bij de raad nagaan 
welke actualiteiten, specifieke vragen en aandachtspunten de raad wil meegeven voor dit onderzoek. 
 
In algemene zin streeft de gemeente ernaar de taken en gestelde doelen te realiseren, zodanig dat sprake 
is van een zo optimaal mogelijke verhouding tussen kosten en baten, en tussen de inzet van beschikbare 
middelen (financieel, personeel etc.) en hiermee bereikte resultaten. In dit kader dringt zich al snel de vraag 
op naar de kwaliteit van de bereikte resultaten. Kwaliteit is een breed begrip, dat vanzelfsprekend een 
nadere definiëring en uitwerking vereist, al naar gelang het beleidsveld of onderwerp dat aan de orde wordt 
gesteld. Er zijn veel definities van kwaliteit, hetgeen al een aanwijzing is voor het complexe karakter van dit 
begrip. In de context van de gemeente en in het kader van dit onderzoek is de definitie van ISO 8402 
bruikbaar. Deze luidt: kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst 
dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. In deze definitie wordt 
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uitgedrukt dat het bij kwaliteit gaat om eigenschappen en behoeften, die expliciet benoemd dienen te 
worden in relatie tot specifieke beleidsterreinen, uitvoering, dienstverlening, taakuitoefening etc. Dat vereist 
analyse, precisering, normering, selectie en afbakening, als basis voor een planmatig streven naar 
kwaliteitsverbetering. In deze context wordt vaak ook gewezen op het cyclische karakter van plannen – 
uitvoeren – controleren / evalueren – bijsturen / verbeteren.1  
 
In het Raadsprogramma 2014-2018 van Stichtse Vecht wordt op diverse plaatsen gerefereerd aan kwaliteit. 
Zo wordt in het kader van gebiedsgericht werken (onder meer) gewezen op het streven de sociale kwaliteit 
te verbeteren. Bij de leefomgeving wordt gesproken over goed en duurzaam onderhoud van de 
buitenruimte en de kwaliteit van het werk van uitvoerende diensten. De menselijke maat wordt genoemd als 
een kwaliteit van de woonmilieus van Stichtse Vecht.  
In de Programmabegroting 2016 wordt regelmatig gerefereerd aan kwaliteit. Zo wordt gesproken over een 
kwaliteitsimpuls verbinding met inwoners en partners, sturen op kwaliteit van dienstverlening, verhoging van 
de kwaliteitsbeleving van de fysieke leefomgeving, toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk, 
wettelijke kwaliteitseisen (bij vroeg- en voorschoolse opvang, bij kinderopvang), innovatie die bijdraagt aan 
lagere kosten en/of een betere kwaliteit, behouden en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving, 
specifieke kwaliteiten van de zachte en de harde kant van Stichtse Vecht, beheer openbare ruimte in 
termen van beeldkwaliteit, kwaliteitskaarten per wijk of kern, kwaliteit van medewerkers en het medewerker 
kwaliteitsprogramma, de kwaliteitsslag voor de organisatie en het kwaliteitssysteem in verband met 
archivering. 
In uiteenlopende verordeningen en regelingen2 zijn artikelen opgenomen ten aanzien van de kwaliteit van 
onderhavig beleidsterrein of taak.  
Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarbij kwaliteit expliciet wordt genoemd, veel vaker nog is duidelijk dat 
aspecten van kwaliteit worden aangestipt zonder daarbij over kwaliteit als zodanig te spreken.  
 
De rekenkamercommissie wil met dit onderzoek nagaan op welke wijze de gemeente Stichtse Vecht 
invulling geeft aan het streven om beleid, uitvoering en dienstverlening van een goede kwaliteit tot stand te 
brengen. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: 

- Heeft de gemeente in algemene zin aandacht voor kwaliteitsmanagement? 
- Heeft de gemeente met het oog op kwaliteit heldere doelen gesteld? 
- Stuurt de gemeente op het bereiken van deze kwaliteitsdoelen?  
- Maakt de gemeente gebruik van instrumenten als benchmarking en monitoring? 

 
In dit onderzoek wil de rekenkamercommissie het kwaliteitsmanagement op enkele terreinen en de inzet 
van enkele instrumenten daarbij nader onderzoeken. Te denken valt aan servicenormen bij dienstverlening, 
aan de afhandeling van klachten, aan de aandacht voor benchmarking en monitoring e.d.   
 
 
  

1 Een bekend en veelgebruikt voorbeeld hiervan is het PDCA-model (plan-do-check-act), ook wel cirkel van 
Deming genoemd. 
 
2 Voorbeelden zijn: klachtenverordening, verordening jeugdhulp, regeling klachtbehandeling sociaal 
domein, wmo verordening, archiefverordening, erfgoedverordening, uitvoeringsbeleid evenementen, 
verordening re-integratie … 
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4. Financiën 2015  
 
De Rekenkamercommissie beschikt over een jaarlijks budget van € 1,- per inwoner.  
 
 
               Begroting 2015    Rekening 2015 
Omschrijving   
   
Vergoeding leden       8.232                                   8.232 
Onderzoekskosten     54.300                            

 
50.035 

Abonnement/lidmaatschap (NVRR)          550                                         550 
Deelname NVRR-congres           205                                         205 
Overig                                                  901 
   
Totaal €   63.287                            €   59.923  

                           
  restant €  3.364 

 
De categorie ‘overig’ betreft kosten i.v.m. een broodmaaltijd bij een gespreksbijeenkomst met 
externen in het kader van uitvoering onderzoek, diner t.g.v. afscheid lid rekenkamercommissie en 
kosten i.v.m. werving nieuw lid. 
 
Over 2015 resteert een bedrag van €  3.364.  
Dit bedrag vloeit terug naar de algemene middelen van de gemeente.                           
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5. Begroting 2016  
 
 
De begroting van de Rekenkamercommissie voor 2016 ziet er als volgt uit: 
 
Omschrijving Bedrag begroot 
  
Vergoeding leden       8.355,00 
Onderzoekskosten    53.382,00 
Abonnement/lidmaatschap (NVRR)         550,00 
Overig        1000,00 
     
Totaal    63.287,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bijlage: Groslijst 
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Bijlage  
 
Groslijst onderzoeksonderwerpen  
 
Op deze groslijst staan – in alfabetische volgorde – de onderwerpen vermeld die aan de 
Rekenkamercommissie zijn voorgelegd als uitkomst van verzoeken aan raadsfracties. Ook de 
onderwerpen die de rekenkamercommissie zelf van belang acht, zijn aan deze lijst toegevoegd.  
Aan de onderwerpen met een * hebben fracties prioriteit gegeven. 
 
*Aanbestedingen  
Afweging tussen schikken of (door)procederen bij geschillen en conflicten (kosten-baten)  
Armoedebeleid (zie  minimabeleid) 
 
*Belastingen/belastingsamenwerking/belastinginning 
Bezuinigingstaakstelling  
Burgerparticipatie  
 
Cultuurbeleid 
 
* Duurzaamheid 
 
Effecten van beleidsmaatregelen voor burgers (stapelingseffecten) 
* Effectiviteit beleid buurt- en wijkcommissies  
* Effectiviteit harmonisatie en bezuiniging 
* Effectiviteit reïntegratie WWB  
Effectiviteit van beïnvloeding door Stichtse Vecht in regionale samenwerkingsverbanden 
Energiemaatregelen (o.a. wind, zon) 
Externe inhuur  
 
Financiën: Effectiviteit van harmonisaties en bezuinigingen 
 
Grondbeleid en – exploitatie  
 
Huisvesting gemeente 
*Inkoopbeleid (o.a. diverse business cases bij bepaalde voorzieningen)  
Inkoopbureau Midden Nederland (o.a. effectiviteit, meerwaarde) 
 
*Kernenbeleid / gebiedsgericht werken / buurt- en wijkcommissies 
Klachtenafhandeling  
* Kosten-baten analyse van beleid, maatregelen en bezuinigingen 
* Kostendekkendheid leges 
Kosten bemiddeling en behoud werkzoekende garantiebaan  
Kwaliteit beleidsvorming  
Kwaliteit dienstverlening  
*Kwaliteitsmanagement 
 
Leegstand kantoren en bedrijventerreinen  
 
Milieu (o.a. luchtkwaliteit) 
Millenniumdoelen (Nb. onderzoek loopt) 
Minimabeleid (o.a. schuldhulpverlening) (Nb. onderzoek minimabeleid loopt) 
 
Omgevingsdienst  
Onderbouwing haalbaarheid van projecten  
* Ondernemersbeleid (o.a. vestigingsklimaat) 
Openbaar vervoer ten behoeve van de kleine kernen  
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Onderzoek naar evt. onrechtmatig opgelegde heffingen  
Onderzoek naar efficiency door integrale en flexibele aanpak van beleidsvelden die raakvlakken 
hebben 
 
*Raad: diverse aspecten gericht op effectiviteit van functioneren (zoals gebruik van instrumenten t.b.v. 
kaderstellende en controlerende taak o.a. bij uitvoering coalitieakkoord, vergadercultuur, vergadermodel, 
zichtbaarheid e.d.) 
Recreatie en toerisme: nieuw beleid, kosten-baten  
Regionale samenwerkingsverbanden 
Responsiviteit gemeente op voorstellen vanuit de samenleving 
Risicoparagraaf  
 
Vastgoed en voorzieningen per kern (o.a. sportaccommodaties, culturele voorzieningen, buurt- en 
dorpshuizen) 
Veiligheidsbeleid 
Veiligheidsregio Utrecht, i.h.b. organisatie en kosten van brandweervoorzieningen  
Verbonden partijen en samenwerking intergemeentelijk (i.h.b. Wijdemeren en Weesp)  
Verkeerbeleid 
 
*WMO-beleid  
WOZ-beleid 
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