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Onderzoek Rekenkamercommissie 

Uitvoering decentralisaties gaat goed, maar kan beter 

 

De uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein heeft de gemeente Zaltbommel 

goed opgepakt. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie. Om deze 

ontwikkeling door te zetten is op een aantal punten verbetering gewenst. De 

Rekenkamercommissie beveelt onder meer aan dat de Gemeenteraad duidelijkere kaders 

stelt voor de uitvoering van de taken in het sociale domein. Verder beveelt de 

Rekenkamercommissie aan dat een positief saldo door een efficiënte uitvoering wordt 

ingezet voor de verdere verbetering en vernieuwing van de uitvoering. 

 

Op donderdag 2 februari 2017 presenteert de Rekenkamercommissie haar rapport aan de 

Gemeenteraad van Zaltbommel. In het rapport worden de bevindingen gepresenteerd van het 

onderzoek naar de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein. Deze nieuwe taken 

betreffen de uitvoering de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de 

Participatiewet. Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van 

deze wetten. Boudewijn Steur, voorzitter van de Rekenkamercommissie: “Deze nieuwe taken 

zijn enorm ingrijpend voor gemeenten, maar bieden ook veel kansen voor lokaal maatwerk. Nog 

nooit eerder werden zoveel nieuwe verantwoordelijkheden vanuit het Rijk aan de gemeente 

overgeheveld. Wij wilden als Rekenkamercommissie graag weten hoe de gemeente Zaltbommel 

is omgegaan met de invoering en de uitvoering van die nieuwe taken” 

 

Complimenten 

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Zaltbommel de uitvoering van de nieuwe taken effectief 

en efficiënt heeft opgepakt. De Rekenkamercommissie vindt dat een compliment waard. 

Boudewijn Steur: “Het is knap hoe een relatief kleine gemeente als Zaltbommel de inkoop zelf 

heeft georganiseerd. De reden daarachter was ook aan regionale partijen ruimte te geven. Maar 

aan een eigen aanpak zitten ook risico’s en het vraagt nogal wat van de eigen organisatie. In 

veel andere gemeenten is daarom juist gekozen voor een gezamenlijke inkoop. Vooralsnog pakt 

deze eigen benadering goed uit”. 
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Aanbevelingen 

Om deze goede start naar de toekomst door te zetten beveelt de Rekenkamercommissie op een 

aantal punten verbeteringen aan. In de eerste plaats moet de Gemeenteraad heldere en 

expliciete keuzes maken bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. Bij de invoering 

van de decentralisaties had een aantal raadsleden het gevoel dat keuzes al voor ze gemaakt 

waren. Dat is onwenselijk, volgens de Rekenkamercommissie. De Gemeenteraad heeft 

voldoende mogelijkheden om heldere kaders te stellen, maar dan zal er meer onderling over 

gesproken en gedebatteerd moeten worden. Het betekent ook dat het College van B&W tijdig de 

Gemeenteraad moet informeren over de uitvoering van de taken. 

 

In de tweede plaats adviseert de Rekenkamercommissie dat de gemeentelijke organisatie haar 

ervaringen met de uitvoering meer en beter gebruikt om daaruit te leren. Als de ambtenaren 

lessen trekken uit hun ervaringen en daarnaar handelen, kunnen mensen steeds beter worden 

geholpen. Boudewijn Steur: “De uitvoering van de taken in het sociale domein is onontgonnen 

terrein. Dat betekent dat we niet weten hoe bepaalde keuzes uitpakken. Juist daarom is het zo 

belangrijk dat als een bepaalde keuze niet goed uitpakt, dit meteen wordt opgemerkt en hersteld. 

Dat vereist een nieuwe en andere houding bij medewerkers”. 

 

In de derde plaats beveelt de Rekenkamercommissie aan om investeringen te doen om 

innovatief werken te bevorderen. Deze investeringen zullen zich terugbetalen, omdat de 

gemeente effectiever en efficiënter zal werken, en dat komt ook de burger ten goede. Daarom 

pleit de Rekenkamercommissie ervoor geld dat overblijft in te zetten voor verdere vernieuwingen 

en verbeteringen.  

 

Aanleiding 

De decentralisaties in het sociale domein zijn de grootste bestuurlijke vernieuwing van de 

afgelopen 100 jaar. De decentralisaties betekenen namelijk niet alleen een overdracht van een 

omvangrijk takenpakket aan gemeenten, maar ook een geheel nieuwe manier van werken voor 

de gemeente en haar partners om uiteindelijk het sociale beleid in te richten naar de specifieke 

behoeften van de lokale samenleving. Volgens de Rekenkamercommissie is de implementatie 

van de decentralisaties – en alles wat daarbij komt kijken – dé opgave voor de gemeente in de 

komende jaren. Daarom heeft de RKCZ de implementatie en uitvoering van de decentralisaties 

onderzocht. 

 

Rekenkamer 

Alle gemeenteraden in Nederland zijn verplicht om een Rekenkamer(commissie) in te stellen. De 

Rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid (efficiëntie), doeltreffendheid (effectiviteit) en de 

rechtmatigheid (gaat het volgens de wetten en regels) van het gevoerde beleid. De resultaten 

van het onderzoek gebruikt de raad voor het verbeteren van de kwaliteit van de ambtelijke 

organisatie, het college en zijn eigen functioneren. De Rekenkamer bepaalt zelf wat zij gaat 

onderzoeken. 

 

Noot voor de redactie 

U kunt het rapport downloaden via de onderstaande link: 

https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/vergadering/371892/Carrouselvergadering%2002-02-

2017?  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boudewijn Steur, Voorzitter 

Rekenkamercommissie gemeente Zaltbommel, T 06 43811605, E boudewijn.steur@me.com  

https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/vergadering/371892/Carrouselvergadering%2002-02-2017
https://zaltbommel.raadsinformatie.nl/vergadering/371892/Carrouselvergadering%2002-02-2017
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