
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

 

Rekenkamercommissie gemeente Bloemendaal onderzoek ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’ 
 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen de brief van de rekenkamercommissie van 29 november 2016  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. kennis te nemen van de conclusies uit het rapport ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’ 
2. de aanbevelingen uit het rapport ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’ over te nemen, te weten:  

a. Toets in hoeverre de door het Ministerie van BZK vastgestelde indicatoren vanaf 

2017 voor de raad van Bloemendaal voldoende inzicht zullen bieden in effecten en 

resultaten, leg de uitkomsten hiervan voor aan de raad en ga na welke aanvullende 

indicatoren eventueel mogelijk zijn om het inzicht voor de raad te verbeteren. 

b. Evalueer periodiek in hoeverre de voortgangsinformatie inzicht biedt in de effecten 

en resultaten van het beleid, toets in hoeverre de informatie voorziet in de 

behoefte van de raad en rapporteer hierover aan de raad. 

c. Maak in voortgangsinformatie inzichtelijk op welke onderdelen van regionale 

samenwerking het college en de raad van Bloemendaal invloed hebben en op welke 

onderdelen niet. 

d. Betrek de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek bij het Project 

(regionale)samenwerking: betere grip op verbonden partijen, dat het college in het 

najaar van 2016 is gestart. 

3. Het college op te dragen de uitvoering van aanbeveling 1 in een nota aan de raad te 

beschrijven. 

4. Het college op te dragen de onder besluitpunt 3 genoemde nota nog in de eerste helft van 

2017 aan de raad te sturen. 

5. Het college op te dragen aanbeveling 2, 3 en 4 in haar werkprocessen op te nemen. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 26 januari 2017 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

Voorgesteld besluit 

De rekenkamercommissie stelt de raad voor om: 

de aanbevelingen uit het rapport ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’ over te nemen en het college op te 

dragen de raad de gevraagde informatie toe te sturen en de aanbevelingen in haar werkprocessen 

op te nemen. 

 

1. kennis te nemen van de conclusies uit het rapport ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’ 
2. de aanbevelingen uit het rapport ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’ over te nemen, te weten:  

1. Toets in hoeverre de door het Ministerie van BZK vastgestelde indicatoren vanaf 

2017 voor de raad van Bloemendaal voldoende inzicht zullen bieden in effecten en 

resultaten, leg de uitkomsten hiervan voor aan de raad en ga na welke aanvullende 

indicatoren eventueel mogelijk zijn om het inzicht voor de raad te verbeteren. 

2. Evalueer periodiek in hoeverre de voortgangsinformatie inzicht biedt in de effecten 

en resultaten van het beleid, toets in hoeverre de informatie voorziet in de 

behoefte van de raad en rapporteer hierover aan de raad. 

3. Maak in voortgangsinformatie inzichtelijk op welke onderdelen van regionale 

samenwerking het college en de raad van Bloemendaal invloed hebben en op welke 

onderdelen niet. 

4. Betrek de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek bij het Project 

(regionale)samenwerking: betere grip op verbonden partijen, dat het college in het 

najaar van 2016 is gestart. 

 

3. Het college op te dragen de uitvoering van aanbeveling 1 in een nota aan de raad te 

beschrijven. 

4. Het college op te dragen de onder besluitpunt 3 genoemde nota nog in de eerste helft van 

2017 aan de raad te sturen. 

5. Het college op te dragen aanbeveling 2, 3 en 4 in haar werkprocessen op te nemen. 

 

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

De aanleiding is de discussie met raadsleden in de workshop van april 2015 over dit de decentralisatie in de 

nieuwe jeugdwet en de quickscan die de rekenkamercommissie in 2014 heeft gemaakt van de beleidsnota 

Vertrouwen op de eigen kracht van mensen met als conclusie dat de nota nog onvoldoende kaders biedt 

voor de raad om het proces van decentralisatie te volgen en zo nodig bij te sturen.  
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Met dit onderzoek wil de rekenkamer meer duidelijkheid scheppen in de mogelijkheden die de raad heeft om 

zijn controlerende taak uit te voeren. 

 

Politieke keuzeruimte 

 

Het staat de raad vrij om het college richtsnoeren voor het informeren van de raad op te leggen.   

 

Gedachtegang 

 

Het onderzoek van de rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd welke u kunt 

gebruiken om uw taken als raad beter in te kunnen vullen. Daarnaast bevat het besluit enkele acties voor 

het college en de terugkoppeling van de resultaten van die acties aan u als raad. 

 

Overwegingen van het college 

 

Het college neemt aanbevelingen 1, 2 en 4 over. Bij aanbeveling 1 merkt het college op dat deze voor alle 

indicatoren geldt en niet alleen voor het Sociaal Domein. De evaluatie van de voortgangsinformatie en de 

toets in hoeverre die informatie voldoet aan de behoefte van de raad, aanbeveling 2, neemt het college op 

in het Jaarverslag Sociaal Domein. Bij aanbeveling 4 merkt het college op dat de in het kader van de 

Jeugdwet gecontracteerde zorgaanbieders niet onder het project Grip op verbonden partijen vallen, 

omdat het door middel van aanbesteding gecontracteerde partijen betreft. Aanbeveling 3 neemt het college 

niet over, "omdat het college en de raad op alle onderdelen van de regionale samenwerking invloed heeft." 

 

Nawoord rekenkamercommissie: 

De rekenkamercommissie is verheugd dat het college aanbevelingen 1, 2 en 4 overneemt. Met 

aanbeveling 3 wil de rekenkamercommissie bereiken dat het voor de raad inzichtelijk wordt waar 

de raad invloed op heeft en waar niet op, om zo meer grip op regionale samenwerking te krijgen. 

De huidige voortgangsinformatie geeft dat inzicht onvoldoende. Het project Grip op verbonden 

partijen biedt de mogelijkheid dit inzicht te verbeteren. 

 

Middelen 

 

Er zijn bij dit besluit geen (extra) middelen gemoeid. 

 

Participatie 

 

Er is geen nadere participatie vereist. 

 

Communicatie 

 

Er is geen nadere communicatie vereist. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

Er is geen nadere samenwerking met Heemstede vereist. 

 

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

De uitvoering ligt bij het college 

 

Bijlagen 

 

Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie (2016044280) 

Rapport ‘Sociaal Domein – Jeugdzorg’(2016044281) 

 

Achterliggende documenten 

 

Er zijn geen achterliggende documenten 

 

Rekenkamercommissie Bloemendaal 

 

Mw De Vries    , voorzitter. 
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Dhr Van der Velden    , secretaris. 

  

 

 

Advies Commissie 

Besproken in de commissie Samenleving van 11-01-2017: 

‘De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 

26 januari 2017 geagendeerd kan worden.’ 
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