
 

         Aan: 

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

                                                 Voorschoten, 23 april 2014 

                                                                          

                                                                          Betreft: 3 decentralisaties sociaal domein 

 

Geachte leden van de raad,  

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

wethouders en ambtelijk apparaat een complexe opgave. 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.   

Er zit grote tijdsdruk achter deze veranderingen, terwijl tegelijkertijd de vorming van de nieuwe 

colleges van burgemeester en wethouders de nodige aandacht en tijd vergen. De komende maanden 

zullen vele voorstellen in hoog tempo ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd. In deze  

context wil de rekenkamercommissie de gemeenteraden – gevraagd en ongevraagd - helpen hun 

informatiepositie te versterken teneinde overwogen keuzes te kunnen maken en besluiten te kunnen 

nemen.   

Tijdens de themabijeenkomst op 7 april 2014 in Leidschendam werden raadsleden van de 

gemeenten Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten door de programma-organisatie 

geïnformeerd over de drie decentralisaties. Bij die gelegenheid kwam ook de vraag aan de orde aan 

welke informatie raadsleden behoefte hebben om hun rol te kunnen vervullen.  

De rekenkamercommissie onderkent verschillende thema’s, onder andere :   

 Duidelijkheid in de kaders die de raad stelt: hoever strekt de verantwoordelijkheid en eigen 

kracht van de burgers? Welke ruimte en keuzemogelijkheden hebben  de raden daarin  en 

wat zijn de maatschappelijke en financiële gevolgen van bepaalde keuzes? 

 Borgen van de controlerende rol van de raad: hoe wordt de raad geïnformeerd over 

resultaten, effecten en uitgaven? Waar zit de sturingsruimte van de raad in dit proces?  

 Effectiviteit van de uitvoering: is de organisatie van het beoogde sociaal wijknetwerk en de 

gebiedsteams  een effectief instrument om de kanteling naar de zelfredzame burger te 

kunnen maken? 

 Organisatie regionale samenwerkingsverbanden: balans tussen enerzijds regie en 

beïnvloedingsruimte  van de raden en anderzijds  risicospreiding en kwaliteit ten behoeve 

van inkoop en uitvoering.  

 



 

Gelet op de korte termijnen in het decentralisatieproces zal de rekenkamercommissie zodanige 

rapportagevormen kiezen die optimaal aansluiten bij de besluitvormingsmomenten van de raden.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over onze voornemens en vernemen de 

komende weken  graag uw suggesties tijdens onze (bilaterale) contacten..     

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

 

Peter van den Berg, voorzitter 


