
RAPPORTEN REKENKAMERCOMMISSIE
Volgnr. Oorsprong Onderwerp Aanbevelingen Stand van zaken Commissie Portefeuille-

houder
Voor de raad:
1. Stel kaders voor de inhoud van de Wmo op de lange termijn, de bekostiging en 
de uitvoering van de Wmo.
2. Stel eisen aan de jaarlijkse verantwoordingsinformatie over de Wmo, zoals 
volledigheid en transparantie.
Voor het college
1. Maak een gedegen analyse van de lokale situatie; breng doelgroepen in beeld 
en zoek naar oorzaken van problemen.
2. Formuleer in het nieuwe beleidskader specifieke en meetbare doelstellingen en 
koppel hier heldere en meetbare resultaat- en effectindicatoren aan.

3. Maak het Wmo-beleid meer integraal: zoek de verbindingen met andere 
beleidsvelden c.q. afdelingen binnen de gemeente.
4. Verbeter de verantwoordingsformatie; per prestatieveld, daarbinnen per doel en 
met heldere financiële informatie.
5. Formulier een gezamenlijke visie en missie met het maatschappelijk 
middenveld en beperk je daarbij niet tot subsidierelaties van de gemeente.
6. Communiceer actief met de burger over de Wmo over eigen 
verantwoordelijkheid versus de rol van de gemeente, en publiceer een sociale 
kaart van alleen Woerden.  

Voor het college
1. Het college verankert het onderwerp integriteit structureel in de organisatie 
richting medewerkers.
2. Het college laat zich (waar mogelijk) ondersteunen door de Commissie 
Integriteit bij het levend houden van het onderwerp.
3. Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de raad over integriteit. 

Voor het college Welzijn PM wethouder
1. Stel een integrale nota jeugdbeleid op. Welzijn
2. Maak zichtbaar of de gewenste maatschappelijke effecten van het CJG worden 
bereikt. Duindam
3. Meet de laagdrempeligheid van het CJG en verbeter die zonodig.
4. Meet of het CJG werkt volgens het principe "één gezin, één plan"
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1 22-09-11 Wmo onderzoek 
(11.013414)

Acties raad:                                       
Op 17 november wordt een 
themabijeenkomst 
georganiseerd.

Welzijn P.M. wethouder 
Welzijn

2 03-11-11 Implementatie 
beleidsnota 
integriteit 
(11.007337)

Vorming van 
Centrum voor 
Jeugd en Gezin 
(12R.00107)
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5. Pak als gemeente de regierol wat betreft het realiseren van 
samenwerkingsafspraken over vroegsignalering.
6. Communiceer actief over het het CJG kan betekenen.  
7. Zorg voor vergelijkbare kostenoverzichten
8. Maak de kosten per productgroep van het CJG inzichtelijk.

Voor het college Middelen Molkenboer
1. Het college organiseert z.s.m een overlegmoment om te spreken over 
vebonden partijen en zorgt dat dit overleg jaarlijks, buiten de budgetcyclus om - 
wordt herhaald, met inachtneming van zeven punten (zie hiervoor het 
raadsvoorstel. diverse 
2. Het college actualiseert het matrixoverzicht met kerngegevens van verbonden 
partijen van 29 oktober 2008, vult daarbij de kolom met sturingsmomenten van de 
raad en neemt deze matrix jaarlijks op in de paragraaf Verbonden Partijen in de 
programmabegroting en in de jaarrekening c.q. het jaarverslag.

wethouders
3. Het college zorgt dat de verantwoordelijkheid om het gesprek over verbonden 
partijen gaande te houden expliciet wordt beelgd bij een functionaris binnen de 
reguliere ambtelijke organisatie. Zodoende is te voorkomen dat het onderwerp 
wegzakt in de praktijd van alledag.

Uit de bestuurlijke reactie 
is gebleken dat de 
verantwoordelijkheid voor 
Verbonden Partijen is 
belegd bij de afdeling 
Concernzaken.

Voor de raad
1.De Griffie kan de raad attenderen op het gebruik van de checklist van de RKC 
bij het jaarlijks overleg.

4 27-09-12 Vervolgonder- 
zoek Verbonden 
Partijen 
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