
 
 

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

 
  
                                         Voorschoten, 22 februari 2018 
 
 
                                                                   

Betreft: 
Onderzoek Toegang tot de voorzieningen in 
de Wmo 

 
 

Geachte leden van de Raad,  
 
Met deze brief willen wij u informeren over het onderzoek dat de Rekenkamercommissie 

binnenkort start naar de toegang tot de voorzieningen in de Wmo in de vier gemeenten. 

Over dit onderzoek hebben wij u ook al geïnformeerd in de brief van 12 december 2016 

inzake de voortgang van het Onderzoeksplan 2016-2017 en tijdens de gezamenlijke 

bijeenkomst van de vier Raden en de Rekenkamercommissie op 13 december 2017 in het 

gemeentehuis Oegstgeest. 

 

Aanleiding onderzoek 

 In ons Onderzoeksplan 2016-2017 hebben wij aangegeven dat de Rekenkamercommissie 

structureel aandacht wil besteden aan de decentralisaties in het sociaal domein. In oktober 

2014 hebben wij een brief aan de Raden geschreven, met daarin een analyse van mogelijke 

beleidsmatige en organisatorische risico’s voor de transformatie en manieren voor de 

Colleges van burgemeesters en wethouders om deze te beheersen. Aansluitend is in 2015 

een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin de gemeenten de voorwaarden voor een 

succesvolle transformatie hebben gerealiseerd. Daarbij lag de focus in het onderzoek op de 

inrichting en het functioneren van de gebiedsteams. Het betreffende rapport ‘Zorgen voor 

transformatie’ is in februari 2016 aan de gemeenteraden aangeboden. Eén van de 

conclusies uit dit rapport was de ‘nog gebrekkige aansluiting van de gebiedsnetwerken op de 

toegang tot de zorg. Met het onderzoek ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’ willen 

wij onderzoeken hoe de toegangsprocedure van de Wmo door de cliënten wordt ervaren.   

Dit onderzoek richt zich op de aanvraag van een Wmo-voorziening en dan niet alleen op het 

keukentafelgesprek, maar ook het proces vóór de melding bij de gemeente, de 

communicatie voorafgaand aan het keukentafelgesprek, de verslaglegging na het 

keukentafelgesprek, de beschikking en tot slot de toeleiding richting een zorgaanbieder(s). 

 

 

 

 

 

 

http://www.rekenkamerwvolv.nl/page/3554/transformatie-jeugdzorg-en-wmo.html
http://www.rekenkamerwvolv.nl/page/3554/transformatie-jeugdzorg-en-wmo.html
http://www.rekenkamerwvolv.nl/page/3554/transformatie-jeugdzorg-en-wmo.html
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Doel onderzoek en centrale onderzoeksvraag 

Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in de wijze waarop de toegang tot 

Wmo-voorzieningen in de vier gemeenten is geregeld en het waar nodig doen van 

aanbevelingen om die toegang voor (potentiële) cliënten effectiever en efficiënter te maken.  

 

De centrale vraag van het onderzoek luidt:  

Hoe is de toegang tot de voorzieningen in de Wmo in de vier gemeenten geregeld, hoe 
wordt deze toegang door de cliënten ervaren en in hoeverre voldoet de toegang van de 
Wmo aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten? 
 

Externe ondersteuning  

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau: Zorgfocuz. 
 

 Privacybescherming en belasting ambtelijke organisatie 

Nadrukkelijk besteedt de Rekenkamercommissie bij dit onderzoek aandacht aan de borging 

van de privacy van de Wmo-cliënten en de belasting voor de ambtelijke organisatie. Om die 

reden waren voor ons bij de keuze voor een onderzoeksbureau de wijze waarop cliënten 

worden gevraagd om medewerking te verlenen aan het onderzoek en de manier waarop de 

privacy van cliënten wordt gewaarborgd, belangrijke uitgangspunten.  

  
De Raden betrekken bij onderzoek 
De Rekenkamercommissie licht het onderzoek graag toe in een overleg met een aantal 

vertegenwoordigers uit de vier Raden. Wij zullen met de griffiers bespreken hoe dit overleg, 

gegeven de aanstaande verkiezingen, het best kan worden ingericht. Er is dan tevens 

gelegenheid om accenten mee te geven voor het onderzoek. In de laatste fase van het 

onderzoek is er opnieuw een overleg waarin de Rekenkamercommissie de bevindingen, 

voorlopige conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek terugkoppelt.    

 
Ambtelijke reactie 
Voor het definitief uitbrengen van het rapport wordt het (concept)rapport aan de 

gemeentesecretarissen voorgelegd voor een ambtelijk reactie op de feiten in het rapport. 

 
Experiment: geen bestuurlijke reactie 
Als experiment zal de Rekenkamercommissie bij dit onderzoek geen bestuurlijke reactie aan 

de Colleges van burgemeesters en wethouders vragen. Dat betekent dat de colleges pas een 

bestuurlijke reactie zullen formuleren nadat ons rapport is behandeld in de raadscommissie. 

De bedoeling van dit experiment is dat het debat over het onderzoek van de 

Rekenkamercommissie allereerst tussen de raadsleden onderling zal plaatsvinden, in plaats 

van - zoals het vaak ging ‐ tussen de raad en de verantwoordelijke portefeuillehouder. Dit 

experiment komt voort uit de gehouden evaluatie van de Rekenkamercommissie in 2017 en 

zal worden geëvalueerd.  

 

 

https://www.zorgfocuz.nl/
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Planning 
Het rapport met bevindingen, conclusies en aanbevelingen bieden wij u uiterlijk 1 oktober 

2018 aan.   

 

Tot slot  
Wij gaan er vanuit dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd over het 

onderzoek. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan zijn wij uiteraard bereid een 

nadere toelichting te geven. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 

 

 
 

Dolf Kamermans, voorzitter 


