
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Persbericht voor lokale kranten Wassenaar, Voorschoten en 

Leidschendam-Voorburg 
 
Gemeenten moeten nog veel doen om de nieuwe zorgtaken goed te organiseren  

Op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg en voor de 

begeleiding en dagbesteding van hun inwoners. Gemeenten moeten die taken uitvoeren met 

veel minder geld. Om er voor te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft die ook krijgt, zullen 

gemeenten de hulpverlening op een andere manier moeten organiseren. De hulpverlening zal 

(meer) gericht moeten zijn op preventie, waardoor minder zorg  nodig is, (meer) moeten 

uitgaan van de eigen kracht van mensen en hun familie- en kennissenkring, waardoor 

lichtere en dus minder dure zorg mogelijk is, en de hulpverlening zal (beter) op elkaar moeten 

worden afgestemd  De overgang naar deze nieuwe werkwijze wordt ‘transformatie’ 

genoemd. De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeenten Wassenaar, 

Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg al voldoende hebben gedaan om die  

transformatie tot stand te brengen. 

 

De Rekenkamercommissie komt in haar rapport Zorgen voor transformatie tot de conclusie 

dat de vier gemeenten er nog onvoldoende in zijn geslaagd die transformatie te realiseren. 

De vier gemeenten hebben veel gedaan om de nieuwe werkwijze bij de hulpverlening tot 

stand te brengen, maar de Rekenkamercommissie constateert ook dat gemeenten er nog 

lang niet zijn.    

Dit geldt ook voor de samenwerkende gemeenten Wassenaar, Voorschoten en 

Leidschendam-Voorburg op gebied van sociaal domein. Een belangrijk resultaat is dat de 

drie gemeenten vanaf 1 januari 2015 werken met teams voor de uitvoering van de Wmo-

taken en voor de jeugdhulp die worden ondersteund door  het ACT-team (ACT staat voor 

Advies, Coördinatie, Transformatie). Het ACT-team bestaat uit medewerkers uit diverse 

disciplines, waardoor inwoners die een hulpvraag hebben vanuit verschillende invalshoeken 

hulp kan worden geboden.   

 

PERSBERICHT 
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, 
Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg  

Datum:  16 februari 2016 

Contactpersoon:  Rolf Willemse, lid Rekenkamercommissie  

Telefoonnummer:  Te bereiken via 06 18544305 Rini 
Teunissen, secretaris 

Onderwerp:  Rapport ‘Zorgen voor transformatie’ 



 

 2 

De Rekenkamercommissie constateert twee tekortkomingen waaraan  de gemeenten de 

komende tijd moeten werken. Zo is er in het afgelopen jaar nog onvoldoende geïnvesteerd 

in de relaties met organisaties en instellingen in de gemeente (scholen, kinderopvang, 

huisartsen en verenigingen) die een belangrijke rol kunnen spelen bij het vroeg op het spoor 

komen van problemen, waardoor snel hulp kan worden geboden en zwaardere en duurdere 

zorg kan worden vermeden.  

Een tweede tekortkoming is dat de gemeenten te weinig informatie vergaren om te sturen 

op resultaten. De gemeenten weten hierdoor niet of hun beleid ten aanzien van de zorg 

succesvol is. Ook kunnen de gemeenten niet op tijd bijsturen als overschrijding van het 

budget dreigt. 

De Rekenkamercommissie doet aanbevelingen aan de gemeenteraden om het beleid op 

deze punten te verbeteren.  

De  colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Wassenaar en 

Voorschoten geven in hun bestuurlijke reacties op het rapport aan dat zij waarde hechten 

aan de conclusies in het rapport en hierin een bevestiging zien van eigen waarnemingen en 

stappen die in gang zijn gezet. De aanbevelingen ‘nemen de colleges graag mee’. Het college 

van Leidschendam-Voorburg geeft in de bestuurlijke reacties aan dat de aanbevelingen in 

hoofdlijn corresponderen met eigen waarnemingen. Het college neemt de aanbevelingen 

dan ook graag over en geeft daarbij aan dat het  in de uitwerking en uitvoering wil 

voortborduren op het proces dat het college in overleg met de gemeenteraad heeft ingezet.  

In het nawoord van de rekenkamercommissie is nader in gegaan op de bestuurlijke reacties. 

Het rapport is te downloaden op www.rekenkamerwvolv.nl (sociaal domein). 

 

 
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 
De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn 

kaderstellende en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt 

onderzocht in welke mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft 

gehandeld. Dat betekent onder meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die 

de gemeente heeft gesteld worden bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke 

kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de (maatschappelijke) effecten van het beleid 

(doeltreffendheid). 
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