
 

 Aan: 
De raden van de gemeente Wassenaar, 
Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-
Voorburg 

 

Voorschoten, 2 oktober 2014 
  

                                                                                                    
Betreft:  
Beleidsinhoudelijke en organisatorische 
risico’s decentralisatie Jeugdzorg en Wmo                                               
 

Geachte leden van de raad, 

 

De decentralisaties in het sociale domein zijn voor gemeenteraden, colleges van 

burgemeester en wethouders en ambtelijk apparaat een complexe opgave die onder grote 

tijdsdruk moet worden uitgevoerd. Het gaat niet alleen om een overdracht van taken en 

verantwoordelijkheden van het rijk naar de gemeenten, maar eveneens om een verandering 

van de wijze waarop de maatschappelijke taak zal worden ingevuld. In deze context wil de 

rekenkamercommissie de gemeenteraden helpen hun informatiepositie te versterken om 

overwogen keuzes te kunnen maken, het college te bevragen en besluiten te kunnen nemen.  

De rekenkamercommissie heeft na de verkiezingen gesprekken gevoerd met de raadsleden. 

Alle fracties van de vier gemeenten hebben daarin aangegeven dat het onderwerp hen na aan 

het hart ligt en dat zij een actieve rol willen spelen in het vormgeven van de decentralisaties. 

De eigenheid van de gemeenten is voor de raadsleden van grote betekenis bij de te maken 

keuzes. De zorgen van de raadsleden lagen onder meer op de (financiële) risico’s en 

beheersing van de decentralisaties en de gevolgen voor de gemeente.  

In haar nadere verkenning van mogelijkheden van een rapportage over de veranderingen in 

het sociaal domein heeft de rekenkamercommissie op basis van diverse bronnen (zoals 

evaluaties van onderzoeksbureaus, andere rekenkamers, de wetenschap en de VNG) een 

synthese gemaakt van mogelijke beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s die met de 

stelselwijziging gepaard gaan. Het gaat daarbij om risico’s die de fundamenten van het nieuwe 

zorgstelsel raken. Indien zij bewaarheidt of onvoldoende beheerst worden, kan dat grote 

gevolgen hebben voor de realisatie van de doelstellingen van de decentralisatie. Ook zal het 

gevolgen voor de mate waarin de met de decentralisatie gepaard gaande taakstelling 

daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Hoewel de risico’s naar hun aard niet financieel zijn, 

kunnen zij dus wel grote financiële gevolgen hebben. 

In bijgaande notitie doet de rekenkamercommissie kort verslag van de risico’s die uit haar 

oriëntatie naar voren zijn gekomen. Zij heeft de verschillende beleidsplannen, verordeningen, 

transitiedocumenten e.d. die naar de raden zijn gegaan niet aan de hand van deze risico’s 

geanalyseerd. Zo heeft zij zich geen oordeel gevormd over de mate waarin de risico’s 
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daadwerkelijk worden onderkend, er beheersmaatregelen worden genomen om deze risico’s 

en hun gevolgen te beheersen en of deze maatregelen ook adequaat zijn.1 

Met deze brief verwachten wij evenwel u een handvat te bieden om voor uzelf te beoordelen 

of de gepresenteerde  risico’s voldoende worden benoemd. Vervolgens kunt u het college 

bevragen of het in 2015 afdoende maatregelen ter beheersing daarvan gaat nemen. De 

rekenkamercommissie kan de raden helpen bij het beoordelen van deze risicomonitoring. 

Daarnaast zal de rekenkamercommissie ten behoeve van de onderzoeksprogrammering voor 

de komende jaren met de raden in gesprek gaan welke overige thema’s rondom de 

decentralisaties in het sociale domein een onderzoek waard zijn.  

Met vriendelijke groet. 

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg, 

 

Peter van den Berg, voorzitter 

 

 

                                                           
1   Vanwege de complexiteit en omvang van het veld heeft de rekenkamercommissie zich bij haar 
verkenning vooralsnog beperkt tot de decentralisatie van de jeugdzorg en de overgang van onderdelen 
van de AWBZ naar de Wmo. Beide transities vinden binnen dezelfde beleidsmatige en organisatorische 
context plaats.   


