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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Rapport “Decentralisaties onder controle”.
Voorgestelde besluit:
De gemeenteraad van Winsum besluit:
1. In te stemmen met de door het college voorgestelde maatregelen
2. Te komen met een voorstel om invulling te geven aan advies twee: Overleg
BMWE-raden over sturing op samenwerking
Inleiding:
De rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de invoering van de Wmo 2015
in Winsum. Het onderzoek richt zich op risico’s en beheersmaatregelen. De
rekenkamer concludeert dat veel risico’s impliciet in beeld zijn. De betrokken
ambtenaren en bestuurders zijn zich bewust van de risico’s, maar de risico’s
worden zelden expliciet gemaakt. Daarnaast ontbreekt het aan risico analyses
(kans dat het zich voordoet x impact). De aanbevelingen hebben betrekking op
De rekenkamer heeft een vijftal aanbevelingen gedaan:






Aanbeveling 1: Expliciete analyse van risico’s en beheersmaatregelen
Aanbeveling 2: Overleg BMWE-raden over sturing op samenwerking
Aanbeveling 3: Zicht op omvang problematiek en uitputting budgetten
Aanbeveling 4: Zicht op de uitvoeringsagenda Wmo
Aanbeveling 5: Monitoring van verwachtingen en tevredenheid van
cliënten en bewoners

Wettelijk- of beleidskader:
Wmo 2015
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Probleem:
De rekenkamer heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Het college heeft
aangegeven welke maatregelen ze wil gaan treffen ten aanzien van de
aanbevelingen. Het college wil de gekozen maatregelen graag besluitvormend
voorleggen aan de gemeenteraad.
Doelstelling en randvoorwaarden:
Een verbetering doorvoeren ten aanzien van risicoanalyse en monitoring van
budget, beleid, en uitvoering.
Mogelijke maatregelen / oplossing:
Het college stelt de raad voor de volgende maatregelen in BMWE verband door
te voeren:
Aanbeveling 1: Expliciete analyse van risico’s en beheersmaatregelen
De gemeente Winsum maakt risicoanalyses binnen het sociaal domein expliciet:
Binnen de BMWE gemeenten wordt aandacht geschonken aan de risicoanalyses
in het sociaal domein. Omdat het sociaal domein door vier gemeenten wordt
uitgevoerd moet ook worden afgestemd hoe men met risicoanalyse om gaat. Een
voorbeeld is dat de risicoanalyse wordt meegenomen als een onderwerp in het
collegevoorstel BMWE. Daarnaast is het voorstel om bij grote beleidswijzigingen
de risico’s nader te omschrijven. Daarin wordt zorgvuldig afgewogen wanneer
het noodzakelijk is om tijd en energie te investeren in een risicoanalyse.
Aanbeveling 3: Zicht op omvang problematiek en uitputting budgetten
De gemeenteraad krijgt inzicht in de stand van zaken door middel van de
kwartaalrapportages:
De kwartaalrapportage van de BMWE gemeenten over het sociaal domein zijn in
ontwikkeling. Er is steeds meer informatie beschikbaar en deze informatie wordt
ook gedeeld met de gemeenteraad.
Aanbeveling 4: Zicht op de uitvoeringsagenda Wmo
De gemeente Winsum zal de raad betrekken bij de doorontwikkeling van beleid:
Het gaat dan om grote ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de integrale toegang tot
ondersteuning. Verder wil he college ook transparant zijn door ook voor de raad
inzichtelijk te maken aan welke ontwikkelingen er gewerkt wordt.
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Aanbeveling 5: Monitoring van verwachtingen en tevredenheid van cliënten en
bewoners
De gemeente Winsum zal zich met betrekking tot monitoring/verwachtingen/cliënttevredenheid richten op de doelgroep cliënten van de
gemeente en haar maatschappelijke partners. Daarmee maken we een duidelijk
keuze om niet alle inwoners te ondervragen.
Aanbeveling 2: Overleg BMWE-raden over sturing op samenwerking
Aanbeveling 2 is een aanbeveling voor de gemeenteraad. Vandaar dat we u
vragen om met en voorstel te komen om invulling te geven aan dit voorstel.
Advies / Voorstel:
De gemeenteraad van Winsum besluit:
1. De door het college voorgestelde maatregelen door te voeren
2. Te komen met een voorstel om vorm te geven aan advies twee: Overleg
BMWE-raden over sturing op samenwerking

Financiële consequenties:
Het voorstel heeft geen directe financiële consequenties. Het vraagt wel om
sturing managers en inspanning van de medewerkers. Binnen de werkzaamheden
van het ambtelijk apparaat moeten prioriteiten worden gesteld. Het voorstel is
om meer prioriteit te geven aan risicoanalyse en monitoring van budget, beleid
en uitvoering.
Communicatie:
Binnen het MT sociaal domein wordt gekeken hoe men kan sturen op de
uitvoering van deze maatregelen.

Achterliggende documenten:
Rekenkamer Rapport “Decentralisaties onder controle”.
Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:
1. In te stemmen met de door het college voorgestelde maatregelen
2. Te komen met een voorstel om invulling te geven aan advies twee: Overleg
BMWE-raden over sturing op samenwerking
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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