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N B D E R M N D S E VFRKNIGINC» VAN-

R E K E N K A M E R S & Rf .KEN'KAMERCOMMISSIES 

Aan de Gemeenteraad en het College van B&W 

Datum: Nijkerk, 8 november 2013 
Ref.: 902C1311081m 
Betreft: Rekenkamers bezorgd over controlegat bij de decentralisaties 

Geachte Gemeenteraad en College, 

In de recente inventarisatie van het CPB naar de financiële kansen en risico's van de 
decentralisaties jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning 
zorg worden drie kansen benoemd: sterkere prikkels voor doelmatige uitvoering, 
minder afwenteling op aanpalende regelingen én synergievoordelen door betere 
aansluiting van vraag en aanbod op voorzieningen. 

Om vast te kunnen stellen of deze kansen worden geëffectueerd is een adequaat 
stelsel van democratische controle onontbeerlijk. Inzicht in de besteding van 
middelen is noodzakelijk om te kunnen beoordelen of het geld wordt ingezet 
waarvoor het is bedoeld. De taakoverdracht ten gevolge van de decentralisaties leidt 
echter tot vergroting van het gat in de horizontale controle. Door de decentralisaties 
zullen meer en grotere samenwerkingsverbanden ontstaan. De bevoegdheden van 
rekenkamers en in het bijzonder rekenkamercommissies zijn bij 
samenwerkingsverbanden beperkt. In de huidige praktijk speelt dit al bij 
bijvoorbeeld de veiligheidsregio's en diverse gemeenschappelijke regelingen. Met 
nieuwe regionale samenwerkingsverbanden in het sociale domein neemt het 
controlegat in het horizontale toezicht toe. In de bijlage bij deze brief geven we een 
schets van de huidige situatie en de veranderingen. 

Alle gemeenten moeten verplicht een rekenkamer of rekenkamercommissie 
(rekenkamerfunctie) hebben. Rekenkamers hebben bevoegdheden om inlichtingen 
bij gemeenschappelijke regelingen en derden te verkrijgen. Rekenkamercommissies 
hebben deze bevoegdheid nog niet krachtens de wet. 
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N E D E R L A N D S E V E R E N I G I N G V A N 

R E K I N K A M E R S & R E K E N K A M E R C O M M I S S I E S 

Het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten heeft een rekenkamercommissie. 
Voor deze grote groep gemeenten is het van belang om bij het treffen van 
gemeenschappelijke regelingen vast te stellen dat de rekenkamercommissie 
documenten moet kunnen onderzoeken, inlichtingen moet kunnen inwinnen en 
onderzoek moet kunnen instellen bij het openbaar lichaam of gemeenschappelijk 
orgaan. 

Het verheugt ons daarom dat de minister van BZK in het Algemeen Overleg van 30 
oktober 2013 jl. aan de leden van de Tweede Kamer heeft aangekondigd de 
bevoegdheden van rekenkamercommissies gelijk te willen gaan trekken met die van 
rekenkamers. Dat is een goede stap om het controlegat te dichten. Echter, het 
controlegat ziet niet alleen op gemeenschappelijke regelingen in het kader van de 
WGR, maar ook op samenwerkingsverbanden waarin lokale overheden participeren. 
Daarom is het voor alle gemeenten noodzakelijk dat de bevoegdheden van 
rekenkamers en rekenkamercommissies ook worden toegesneden op de gevallen 
waar een gezamenlijke grote gemeentelijke betrokkenheid is. Volgens art. 184 van de 
Gemeentewet zijn de bevoegdheden beperkt tot die gevallen waar het belang van 
een afzonderlijke gemeente meer dan 50% is. Volgens de Memorie van Toelichting is 
daarmee " voldoende zeker gesteld dat de rekenkamer geen verregaande 
bevoegdheden krijgt in die gevallen waarin een beperkte betrokkenheid van de 
gemeente dat niet rechtvaardigt. Omgekeerd is het een goede zaak dat de 
rekenkamer desgewenst een grondig onderzoek kan instellen als er twijfels zijn over 
de gang van zaken bij een rechtspersoon waarin de gemeente een 
meerderheidsbelang heeft. De raad, respectievelijk het college, moeten dan over 
degelijke informatie kunnen beschikken om ter zake zo nodig een beleidsbeslissing 
te kunnen nemen." 

Vanwege de samenwerkingsvorming en schaalvergroting wordt deze 50%-grens 
steeds minder bereikt op het niveau van de afzonderlijke gemeente. Om dit 
probleem op te lossen moet het gezamenlijk belang van de deelnemende gemeenten 
als volgt als uitgangspunt worden genomen. Indien het gezamenlijk belang van de 
deelnemende gemeenten meer dan 50% is moeten rekenkamers (en 
rekenkamercommissies) in het werkgebied van de betreffende gemeenten de 
bevoegdheid krijgen tot onderzoek bij derden in het gebied. We bepleiten bij de 
Minister van BZK om dit wettelijk te regelen. 
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Ni DCRIANDSI; V F R I I N I C I N C VAN 

Rl:K! NKAMKKS & Rr-KJ-N'KAMLRCOMMISSllS 

Aan u doen we alvast de volgende concrete aanbevelingen: 

• Overleg met uw rekenkamer(commissie), de rekenkamer(commissie)s in uw 
samenwerkingsverbanden en de betrokken griffier(s) over de wijze waarop de 
rekenkamer(commissie)s uw controletaak op de taakuitoefening van 
samenwerkingsverbanden en daarmee gepaard gaande geldstromen kan 
versterken. 

• Spreek af dat bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst die uw 
gemeente afsluit met bijv. een zorgaanbieder resp. samenwerkingsverband of 
centrumgemeente er in de bepalingen van het contract standaard een 
verplichting tot medewerking aan rekenkameronderzoek is opgenomen. Nader 
te bepalen is vervolgens welke rekenkamer of rekenkamercommissie dat 
onderzoek vervolgens gaat uitvoeren. 

• Spreek af dat in elke gemeenschappelijke regeling die uw gemeente in het sociaal 
domein afsluit bepalingen zijn opgenomen waarmee de rekenkamer(commissie)s 
van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en in samenwerking in staat 
worden gesteld om alle informatie te verkrijgen die voor de wettelijke 
taakuitoefening nodig is. Minstens net zo belangrijk is dat de 
informatievoorziening aan de gemeenteraad ook goed geregeld is. 

De decentralisaties in het sociaal domein, op het terrein van de jeugdzorg, 
arbeidsparticipatie en maatschappelijke ondersteuning beslaan bij elkaar een bedrag 
van ruim € 16 miljard. Het is van groot belang dat controle op de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van deze middelen op het moment van de 
effectuering van de decentralisaties lokaal goed georganiseerd is. Parallel aan de 
gemeentelijke uitvoeringskracht moet de lokale verantwoordingskracht worden 
doordacht en vorm gegeven. Het staat voor de NVRR buiten kijf dat de lokale 
rekenkamers en rekenkamercommissies het eerst aangewezen orgaan zijn om die 
verantwoording te gaan helpen vormgeven en vervolgens ook te gaan uitvoeren. 
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Nt DI;RI.ANDSI: VIRKNICINC; V A N 

RKKI NK.AMI.RS & REKENKAMKKCOMMISSIhS 

Wij adviseren het kabinet daarom om de uitvoeringskracht van gemeenten te borgen 
en tegelijkertijd het verantwoordingsspoor vorm te geven. Verder zou de wetgever 
in elk decentralisatietraject standaard meer gestructureerd aandacht moeten geven 
aan het adequaat vormgeven van de toezicht- en verantwoordingsfunctie en de rol 
van lokale rekenkamers daarbij. 

Namens het bestuur 
Nederlandse vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), 

L. Markensteyn 
voorzitter 

In afschrift aan: 
Voorzitter van raadslid.nu, 
Voorzitter van de Vereniging van Griffiers, 
Voorzitter van de Vereniging van Wethouders 
Voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 
Voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen 
Leden van de NVRR 
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Colofon 
Deze publicatie is de bij lage behorende bij de br ieven 'd ichten van het controlegat bij de 
decentra l isat ies ' gericht a a n : 

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; de heer Plasterk 

In afschrift aan: 

Voorzitter van de Tweede Kamer, 

Voorzitter van de Eerste Kamer 

Voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

Voorzitter van het Interprovinciaal Overleg 

Voorzitter van de Unie van Waterschappen 

Vice-Voorzitter van de Raad van State 

Voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur/ Raad van de Financiële Verhoudingen 

alle gemeentebesturen 

In afschrift aan: 

Voorzitter van raadslid, nu, 

Voorzitter van de Vereniging van Griffiers, 

Voorzitter van de Vereniging van Wethouders 

Voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

Voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen 

Leden van de NVRR 

aan de leden van de NVRR 

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies 
De Neder landse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommiss ies (NVRR) heeft als 
doel kennis en ervaring uit te wisselen op het vakgebied van rekenkameronderzoek. Door 
van e lkaar te leren kunnen de leden met goed en onafhankel i jk onderzoek bijdragen aan 
de kwaliteit van het openbaar bestuur. 

Postadres 
Postbus 1058 
3860 BB NIJKERK 
www.nvrr.nl | info(S)nvrr.nl 

November 2013 | Opmaak en vormgev ing : twaalf.nu 



Rekenkamers zijn bezorgd over 
controlegat bij de decentralisaties 

Als Neder landse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommiss ies (NVRR) pri jzen 
we ons gelukkig met het feit dat we de rekenkamercommiss ies en rekenkamers van alle 
drie bestuurs lagen, waterschappen en Caribische delen van het Koninkri jk tot onze leden 
mogen rekenen. De decentral isat ies in het sociaal domein (op het gebied van jeugdzorg , 
arbeidspart ic ipat ie en maatschappel i jke ondersteuning) zul len echter vooral raken aan het 
werk van de gemeentel i jke rekenkamer(commiss ie)s , waarop we daarom in deze bij lage 
de meeste aandacht r ichten. 

Inhoud 
1. Huidige si tuat ie: normat ief kader 3 
2. Verander ingen bij provincies 4 
3 Verander ingen bij gemeenten 5 
3.1 Gemeenten straks verantwoordel i jk voor de jeugdzorg 5 
3.2 Arbeidspart ic ipat ie: De gemeentel i jke zorg voor de WAJONGERS 8 
3.3 Maatschappel i jke onders teun ing: Dagopvang en dagbesteding 9 
4. Ten slotte 10 

1. Huidige situatie: normatief kader 

Een centrale waarde in ons binnenlands bestuur is dat het ui tvoerende, dagel i jks bestuur 
wordt gecontroleerd door de eigen gekozen volksvertegenwoordig ing. Geen betuttel ing en 
vert icaal toezicht: nee, de eigen volksvertegenwoordig ing is in staat om adequaat tegenspel 
te leveren aan het ui tvoerende bestuur. Mede gelet op de omvang en de complexi tei t 
van de tot uitvoering te brengen bestuurstaak beschikken niet al leen de Kamer leden 
(sinds 1814) over een A lgemene Rekenkamer, maar beschikken nu ook de provinciale 
Statenleden (sinds 2005) en de gemeentel i jke raadsleden (sinds 2006) over rekenkamers 
of rekenkamercommiss ies . Inmiddels is na enkele onafhankel i jke evaluat ies (bi jvoorbeeld 
Berenschot 2011) geconstateerd dat dit gelaagde stelsel van horizontale controle in korte 
tijd redelijk goed tot wasdom gekomen is. Het Huis van Thorbecke is nu op alle lagen 
voorzien van een adequate ondersteuning van de respect ieve volksvertegenwoordig ing. 
Natuurl i jk zijn er alti jd verbeter ingen mogeli jk. Maar het stelsel van horizontale controle is 
goed uit de verf gekomen en bruikbaar voor de controle op de nieuwe gemeentel i jke taken 
in het sociale domein . 
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Hieronder wordt op de consequent ies van de decentral isat ies ingegaan en zal worden 
aangegeven dat deze decentral isat ies voo rde provinciale rekenkamers maar vooral ook voor 
de gemeentel i jke rekenkamer(commiss ie)s een uitbreiding van taken met zich meebrengen. 
Adequate lokale (horizontale) controle is hét instrument om de beoogde kwaliteitswinst 
van de decentral isat ie en ontschott ing te toetsen en borgen. Rekenkamer(commiss ie)s 
moeten daarvoor wel goed toegerust z i jn. Aan de ene kant is en blijft er lokale controle op 
het beleid en de taken van het eigen lokale bestuur, aan de andere kant moet er ook voor 
de in regionaal verband en/o f in gemeenschappel i jke regelingen ui tgevoerde taken een 
passend instrumentar ium zi jn. 

2. Veranderingen ten gevolge van de decentralisatie bij de 
provincies (op het gebied van ruimtelijk beleid, natuur, milieu, 
regionale economie en jeugdzorg) 

Laten we beginnen met de bevoegdheidsverru iming van de twaalf provincies. De provincies 
zi jn sinds 2010 exclusief verantwoordel i jk voor het natuurbeheer (Natura 2000) , het 
beheer van het Waddenfonds, de zorg voor een dekkende ruimtel i jke planning en voor 
regionaal economisch beleid. Op deze beleidsvelden heeft het rijk zich teruggetrokken. Al 
zal Brussel waarschi jnl i jk nieuwe taken en verantwoordel i jkheden bli jven toevoegen. In 
het licht van deze overdracht zien wij dat de vijf provinciale rekenkamers zich thans richten 
op onderzoekthema's die tot voor kort de A lgemene Rekenkamer controleerde. Zo doen de 
provinciale rekenkamers inmiddels uitgebreid onderzoek naar de natuurontwikkel ing (EHS, 
Natura 2000) en effecten van regionaal economisch beleid. 

Op 30 augustus 2012 heeft in Leeuwarden een bi jeenkomst p laatsgevonden waarbi j 
de Algemene Rekenkamer haar bevindingen uit het onderzoek naar het beheer van 
het Waddenfonds door de ministers van VROM en I&M presenteerde aan de drie recent 
bevoegd verklaarde provincies (Noord-Hol land, Gron ingen, Friesland) maar ook aan de 
beide provinciale rekenkamers : de Randstedel i jke en de Noordel i jke. Bij deze gelegenheid 
benadrukte het voormal ig lid van de A lgemene Rekenkamer, Gerri t de Jong het belang 
van een goede overdracht : nWe kunnen het ons in deze tijden van schaarse middelen 
niet veroorloven dat er bij een taakoverdracht een gat in de horizontale controle valt". 
Vandaar ook zijn aanspor ing aan de provinciale rekenkamers om nu de jeugdzorg overgaat 
naar de gemeenten ook de gemeentel i jke rekenkamer(commiss ie)s te informeren over 
de huidige stand van zaken op het terrein van de jeugdzorg en te st imuleren dat deze 
rekenkamer(commiss ie)s goed in staat zijn om ook de raadsleden op korte termi jn te 
informeren over de prestat ies van de gemeentel i jke en intergemeentel i jke jeugdzorg. 
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R e k e n k a m e r s z i j n b e z o r g d over c o n t r o l e g a t 

3. Veranderingen ten gevolge van de decentralisatie naar 
gemeenten (op het gebied van jeugdzorg, arbeidsparticipatie en 
maatschappelijke ondersteuning) 

Meer aandacht dan voor de decentral isat ie van rijk naar de provincie gaat in de media en 
polit iek uit naar de decentral isat ie naar de gemeenten. Vaak spreekt men over de 3D's. 
De decentral isat ie op het gebied van jeugdzorg , arbeidspart ic ipat ie en maatschappel i jke 
ondersteuning. In deze bij lage zal hier wat langer bij stil worden gestaan. De vraag is 
nameli jk of de gekozen gemeenteraden straks wel in staat kunnen worden gesteld om 
hun controlerende taak over de gedecentral iseerde taakui tvoer ing goed te vervul len. 
Hoe kunnen rekenkamers en rekenkamercommiss ies hen daarbi j met de benodigde 
verantwoordingsinformat ie en controle- informat ie ondersteunen? 

3.1 Gemeenten straks verantwoordelijk voor de jeugdzorg 

Als eerste r ichten wij ons op de gemeentel i jke jeugdzorg. Deze overdacht gaat in per 
1 januar i 2015 en gaat gepaard met een aanzienl i jke korting op het ui tvoeringsbudget. We 
moeten daarbi j bedenken dat de eigen vermogensposi t ie van de gemeenten grosso modo 
minder gunst ig is dan die van de twaalf provincies. Dus de mogel i jkheid om uit de eigen 
middelen tekorten in de jeugdzorg aan te vu l len, zoals de provincies eerder deden, wordt 
minder. Toch is de verwacht ing dat de decentral isat ie leidt tot meer k lantger ichtheid, minder 
kosten per eenheid en betere (of tenminste gel i jkbl i jvende) kwaliteit. Gemeenteraden 
zul len geïnformeerd wil len worden over de vraag of de budgetkort ing niet zal neerslaan 
in een evenredige kwal i te i tsverminder ing en of er straks jeugdigen zijn die niet de zorg 
kri jgen die ze wel hard nodig hebben. 

De eenduidige taakverdel ing en eenduidigheid van het onderzoeksonderwerp behoort nu 
tot het ver leden. Van de provinciaal aangestuurde jeugdzorg kan worden geconstateerd 
dat de provinciale rekenkamers de afgelopen acht jaar met enige regelmaat provincie- en 
ook landsdekkend onderzoek hebben verr icht naar o.a. de lengte van de wacht l i jsten. Per 
provincie en voor de drie stadsregio's funct ioneerde ers teeds één ambte l i j kbureau jeugdzorg. 
Het object van onderzoek was eenduid ig. Ook het subject van het rekenkameronderzoek 
was eenduidig. Duideli jk was dat de bekostigingsrelat ie tussen provincie (stadsregio) en 
bureau jeugdzorg het aangr i jp ingspunt vormde voor het rekenkameronderzoek. 

Uit de inventarisat ie van de V N G van juli j l . blijkt dat zo goed als alle gemeenten hebben 
aangegeven onderdeel te zi jn (of te worden) van een samenwerk ingsverband. Deze 
41 samenwerk ingsverbanden Jeugdzorg gaan verschi l lende (onderdelen van) taken op 
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R e k e n k a m e r s z i j n b e z o r g d o v e r c o n t r o l e g a t 

verschi l lende niveaus organiseren. De organisat ie van de eerste lijn geven alle gemeenten 
lokaal vo rm. Dat geldt ook voor ambulante hulp. Wel merken veel gemeenten op dat er 
ook ambulante special ist ische hulp bestaat, waarvoor soms een regionaal schaalniveau van 
samenwerk ing nodig is. Taken als jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg met civielrechtel i jk 
karakter) of jeugdbescherming en jeugdreclasser ing worden op de schaal van regio's 
opgepakt of er zal tussen regio's worden samengewerkt . Dat geldt ook voor taken op het 
terrein van p leegzorg, cr is isopvang en residentiële z o r g . 1 

Door de nieuwe 
samenwerk ingsverbanden 
komt er een dip in de 
informat ievoorziening. 
Bij intergemeentel i jke 
samenwerk ing is 
de relatie tussen de 
ui tvoerende instantie en 
het orgaan van horizontale 
toezicht problemat isch. 
De gemeentel i jke 
rekenkamer(commiss ie)s zi jn 
bevoegd voor de controle van 
hun eigen gemeentebestuur. 

Decentralisatie jeugd 

Een pr ima construct ie voor lokale taken die in eigen beheer worden ui tgevoerd. Maar 
een lastige construct ie wanneer de taak samen wordt gedaan met andere gemeenten 
(of wordt opgedragen aan een private parti j). De gemeentel i jke rekenkamers hebben 
beperkte bevoegdheden met betrekking tot het door het samenwerk ingsverband gevoerde 
bestuur waar hun raad of college van B&W aan deel neemt (art. 184 Gemeentewet , een 
en ander afhankel i jk van de gekozen rechtsvorm). De rekenkamercommissies hebben in 
dit opzicht geen bevoegdheden en zijn afhankel i jk van vri jwil l ige medewerk ing van de 
te onderzoeken samenwerk ingsverbanden. De decentral isat ie gaat dus gepaard met een 
Bermuda dr iehoek waarin veel in het ver leden opgebouwde controlecapacitei t verdwi jnt en 
de gebrekkige bevoegdheden van de rekenkamer(commiss ie)s meer gaan knel len. Waar 
nu de Provinciale Statenleden nog worden geïnformeerd door periodiek onderzoek van 
de provinciale rekenkamers over de stand van zaken met betrekking tot de wacht l i jsten 
in de jeugdzorg , zal er straks minder onderzoek beschikbaar zijn voor de voor taan 
verantwoordel i jke gemeenteraden. 

Dat deze dip in de ter beschikking staande verantwoordingsinformat ie zal optreden is 
niet al leen het gevolg van de overdracht. Er zi jn immers kosten en tijd gemoeid met de 

1 VNG - Slim Samenwerken, Samenwerking voor de decentralisatie jeugdzorg - Derde inventarisatie 31 mei 2013, 

blz. 5 

6/10 



omschakel ing. De gemeentel i jke rekenkamer(commiss ie)s beschikken over een beperkt 
budget (gemiddeld minder dan een euro per inwoner). In circa 15 gemeenten heeft de 
rekenkamer(commiss ie) geen act ieve status. Zo'n controlegat is juist zorgeli jk voor de 
jeugdzorg. Jeugdzorg is een polit iek, mediagevoel ige zaak. Er is snel media-aandacht voor 
een - altijd ook persoonli jk - incident. Het is voor de beoordel ing door de gemeenteraden 
van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur van groot belang dat het incident dan 
in een meer a lgemene en zakel i jke context kan worden geplaatst . Er moet object ieve en 
representat ieve informatie beschikbaar zi jn. Op het horizontale niveau van de gemeente 
zelf en dat van het congruente samenwerk ingsverband. Er mag in dit opzicht geen gat 
in de publ ieke verantwoording va l len, te meer waar ook nog eens de rol van andere 
toezichthouders (bijv. inspecties) aan verander ing onderhevig is. 

Natuurl i jk wil len de rekenkamer(commiss ie)s graag aan de informat ieverzoeken van 
de gemeenteraden voldoen. Maar ze moeten dan wel beschikken over de benodigde 
bevoegdheden en bereidheid tot een goede onderl inge samenwerk ing . Onlangs is 
een wetswi jz iging ingezet om de WGR meer aan te passen aan de dual iser ing van het 
gemeentebestuur maar in deze wetsaanpass ing wordt niet ingegaan op de positie van de 
samenwerkende rekenkamer(commiss ie)s bij de controle op het gezamenl i jk gevoerde 
bestuur. Het is over igens goed mogel i jk om in de d ienstver leningsovereenkomst bij de 
centrumgemeenteconstruct ie of in de gemeenschappel i jke regeling voor het openbaar 
l ichaam duidel i jke verpl icht ingen op te nemen voor de samenwerkende gemeenten en 
hun gemeenschappel i jke orgaan om informatie te verschaffen aan de gemeentel i jke 
rekenkamer(commiss ie)s . Ook kan via een afspraak van enkele in het samenwerk ingsverband 
opererende rekenkamercommiss ies een opdracht (en bevoegdheidsoverdracht) worden 
georganiseerd zodanig dat één van de betrokken rekenkamercommiss ies het congruente 
samenwerk ingsverband jeugdzorg in zi jn geheel (dus voor alle betrokken gemeenten) 
grondig onderzoekt . Maar deze mogel i jkheden worden tot nu toe nog slechts bij uitzondering 
benut. In de omvangr i jke voorl icht ing van de VNG over "'slim s a m e n w e r k e n " wordt nog 
met geen woord gerept over de versterk ing van de positie van de gemeenteraden en 
hun rekenkamer(commiss ie)s in hun controle op de samenwerk ingsverbanden. Hier l iggen 
grote mogel i jkheden en kansen. Deze moeten natuurl i jk wel worden benut. 

Daarnaast benadrukt de Algemene Rekenkamer in haar toets op de berekening van het 
budget voor de decentral isat ie van de jeugdzorg dat de decentral isat ie meer omvat dan 
al leen een ver legging van de ge ldst romen. "Het vraagt om een geheel nieuw arrangement 
van zowel bevoegdheden als informat iestromen. (...) Het kabinet kan een reuzensprong 
voorwaarts maken door hierbij resoluut te kiezen voor de ' open ' mogel i jkheden die ICT 
biedt. Hierdoor worden niet al leen de vo lksver tegenwoordig ingen, maar ook stakeholders 
en burgers direct van informatie voorz ien" . 2 

Wij denken dat ook rekenkamer(commiss ie)s hierbij een belangri jke rol kunnen spelen door 
op basis van de beschikbare openbare informatie ontwikkel ingen inzichteli jk te maken . 

2 Algemene Rekenkamer, 2013, Budget decentralisatie jeugdzorg, toets op de berekening, 18 juni, b!z. 12-13 
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R e k e n k a m e r s z i j n b e z o r g d o v e r c o n t r o l e g a t 

3.2 Arbeidsparticipatie: De gemeentelijke zorg voor de WAJONGERS 

Ook de decentral isat ie op het viak van sociale dienstver lening gaat bij ongewijzigd beleid 
gepaard met een fors ver l ies van horizontale controlecapacitei t en -kwal i te i t op het moment 
dat de uitvoering van een groot deel van de WAJONG van het UWV wordt overgedragen 
aan de gemeenten. Het UWV heeft zowel op het v lak van het klachtrecht als op het vlak 
van k lant tevredenheidonderzoek een professioneel moni tor ingsysteem georganiseerd. In 
de vaste jaarmet ingen van het UWV wordt aandacht besteed aan de toegankel i jkheid, 
bere ikbaarheid, kwaliteit en t i jdigheid van de dienstver lening die de wet (WAJONG) op 
het v lak van ui tker ingverstrekking en re- integrat iebegeleiding voorschri j f t . Het is zeker 
niet vanzel fsprekend dat de gemeenten - al dan niet in samenwerk ing - op de korte 
termi jn informatie van een vergel i jkbare betrouwbaarheid en validiteit kunnen leveren 
over het niveau van de dienstver lening door de gemeentel i jke sociale diensten en kantoren 
voor werk en inkomen. Het UWV kan enkele s tandaardpakket ten voor de gemeentel i jke 
informatievoorziening leveren, maar geen maatwerk voor alle afzonderl i jke gemeenten. 
In plaats van - of in aanvul l ing op - de standaardpakket ten die aan gemeenten worden 
aangeboden, kan ook gedacht worden aan een monitor-rol voor UWV. De gedachte is dat 
UWV, in ieder geval t i jdens en kort na de periode van overdracht van Wajongers, dus in de 
periode 2015-ca . 2020, in kaart brengt hoe de overdracht ver loopt teneinde te verzekeren 
dat bij de overdracht geen Wajonger tussen wal en schip valt. Voor goede verantwoording 
van de resultaten zal vooraf duideli jk moeten zijn welke criteria gelden met betrekking tot 
de vaststel l ing van de doelgroep arbeidsgehandicapten, waarna deze doelgroep herkenbaar 
in beeld is bij gemeenten én de herkenbaarheid van deze doelgroep ook op landeli jk niveau 
wordt geborgd. 

Nu staatssecretar is van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, 
Jetta K l i jnsma, een 
stelselverantwoordel i jkheid 
op zich neemt voor deze 
decentral isat ie is het niet meer 
dan vanzel fsprekend dat zij 
zich met het kabinet ook een 
inspanning getroost om de 

gemeentel i jke rekenkamer-
(commiss ie)s in staat te 
stel len goed en hoogwaardig 
onderzoek te doen naar de 

Decentralisatie arbeidsparticipatie uitvoering van de WAJONG. 
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Het zou goed zijn om de gemeentel i jke rekenkamer(commiss ie)s voor dit taakveld te 
voorzien van de middelen - zowel jur idisch als f inancieel - om het onderzoek naar de 
begeleiding, bejegening en re-integratie van WAJONGERS goed op te pakken. 

Gemeentel i jke rekenkamer(commiss ie)s hebben reeds uitstekende en tot voorbeeld 
strekkende onderzoeken gedaan bij de decentral isat ie van de WWB vanaf 2004. Er is 
u i tstekend, pr i jswinnend lokaal rekenkameronderzoek gedaan naar de effecten van de 
gemeentel i jke re- integrat ieprojecten. Het is geen vanzel fsprekendheid dat dergeli jk 
onderzoek in de toekomst plaatsvindt, omdat dit onderzoek straks al leen nog maar in 
gezamenl i jkheid door rekenkamer(commiss ie)s kan worden ui tgevoerd. 

3.3 Maatschappelijke ondersteuning: Dagopvang en dagbesteding 

Ten aanzien van de derde te decentral iseren taak (Wmo, waaronder de dagopvang en 
dagbesteding A W B Z ) , kan worden geconstateerd dat de verzekeraars en ui tvoerende 
instel l ingen op dit domein nog weinig stappen hebben gezet om tot een transparante 
ui tvoer ingsverantwoording te komen. Op het v lak van cl iëntenpart ic ipat ie, klachtrecht en 
k lant tevredenheidmet ing is hier sprake van een nog te ontwikkelen terre in: terra incognita. 
Hier moet nog veel vanaf de basis worden opgebouwd. Het is van groot belang dat de 
gemeentel i jke rekenkamer(commiss ie) leden zich hierop voorbereiden om ten behoeve van 
een goede, adequate raadscontrole de informatievoorziening op orde te (laten) kr i jgen. 
Laten we niet te overmoedig zijn en er van uitgaan dat hier zeker een volle raadsperiode 
voor nodig zal z i jn. 

Ten aanzien van de 
drie decentral isat ies 
zijn er op dit moment 
verschi l lende landsdekkende 
samenwerk ingsregio 's : er 
zijn 41 regio's jeugdzorg , 35 
arbeidsmarktregio 's en 43 
samenwerk ingsverbanden op 
de Wmo- taken . Deze komen 
voor een groot deel overeen 
en kennen congruente 
bui tengrenzen, 

Decentralisatie wmo 
maar maken controle door 
de gemeenteraden en 
rekenkamer(commiss ie)s extra 
lastig en ondoorzicht ig. 
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4. Ten slotte 

Dit vraagstuk staat niet op zichzelf, want het is gekoppeld aan het beleid cq de 
discussie over de inrichting van de bestuurl i jke organisat ie 3 . Ook speelt het op andere 
dome inen : de vei l igheidsregio's, de polit ieregio's en de regionale ui tvoer ingsdiensten 
(omgevingsdiensten) . Het is hoog tijd om te bediscussiëren en te bepalen wat bij 
intergemeentel i jke samenwerk ingsverbanden een goede publieke verantwoording kan 
betekenen en hoe dit moet worden georganiseerd. Het bestuur van de NVRR wil en zal dit 
debat aangaan op daartoe passende momenten en overlegtafels. 

3 Zie evaluatierapport Commissie Hoekstra 
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