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6. Sociaaldomein

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

0. Samenvatting
Medio 2018 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek gedaan de uitvoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning in de drie gemeenten waarvoor zij werkt.

De rekenkamercommissie constateert dat zaken overwegend goed georganiseerd zijn. Tegelijkertijd is

geconstateerd dat de structurele basis onder het beleid in alle drie de gemeenten kwetsbaar is. De

rekenkamer heeft een tweetal aanbevelingen geformuleerd om tot een adequatere sturing op de Wmo
te kunnen komen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het rapport en het
college te verzoeken de nodige maatregelen te nemen met de aanbevelingen van de rekenkamer aan
de slag te gaan.

1. lnleiding
Medio 2018 heeft de gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Goirle, Dongen en Loon
op Zand een onderzoek gedaan de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De
centrale probleemstelling van het onderzoek was:

Op welke wijze hebben de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand geborgd dat adequaat
gestuurd wordt op het bereiken van de gewenste Wmo-doelstellingen?

De rekenkamercommissie constateert dat zaken overwegend goed georganiseerd zijn; er is sprake
van een goede samenwerking tussen betrokken maatschappelijke organisaties, de gemeente kent
een laagdrempelige toegang en de uitvoering 'draait'zonder al te grote problemen. Tegelijkertijd is
geconstateerd dat de structurele basis onder het beleid in alle drie de gemeenten kwetsbaar is. Er
bestaat geen structureel inzicht van de behoeften binnen de lokale samenleving en de informatie over
de actuele situatie (aantallen cliënten, bereikte resultaten door zorgaanbieders e.d.) is zeer beperkt
beschikbaar. Er wordt nagedacht over de doorontwikkeling van het beleid, maar bij gebrek aan
relevante informatie kan de doorontwikkeling niet systematisch ('leercirkel') ingericht worden.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen:

Aanbeveling 1: Zorg voor doorontwikkeling van het Wmo-beleid door beleidsindicatoren te
ontwikkelen.



Aanbeveling 2: Draag het college op om een Wmo-effectmonitor te ontwikkelen op basis waarvan de

raad op periodieke wijze wordt geïnformeerd ten behoeve van kaderstelling en controle.

De bevindingen die specifiek ingaan op de situatie in Loon op Zand treft u aan vanaf p. 34 in het

rapport. De bestuurlijke reactie van het college van b en w van Loon op Zand treft u aan tussen p.12
en 13 van het rapport.

2. Wat willen we bereiken
De rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit, met als doel de gemeenteraad te
ondersteunen bij haar controlerende taak. Doel van het voorliggende onderzoek was inzicht te

verschaffen in de wijze waarop de gemeenten uitvoering van de Wmo hebben georganiseerd en

concrete aanbevelingen te formuleren voor de gemeenteraad om grip op resultaten en effecten van

het Wmo-beleid te vergroten.

3. Wat gaan we daarvoor doen
De rekenkamer heeft twee aanbevelingen geformuleerd om grip op de Wmo te kunnen vergroten.
Voorgesteld wordt om het college van burgemeester en wethouders te verzoeken deze aanbevelingen

op te volgen.

4. Wat gaat het kosten
Mogelijk zal voor het uitvoeren van de aanbevelingen budget vrijgemaakt moeten worden in de
gemeentelijke begroting.

5. Communicatie
Uit dit voorstel vloeit vooral de afstemming met de organisatie en het college, dus interne
communicatie, voort.

6. Voorgesteld wordt
1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport 'Naar begrip van en grip op de uitvoering

van de Wmo'.
2. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen en het

college van burgemeester en wethouders te verzoeken uitvoering te geven aan de
aanbevelingen die in het rekenkamerrapport worden genoemd.

Bijlagen
1. Rekenkamerrapport 'Naar begrip van en grip op de uitvoering van de Wmo'
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Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstelvan het presidium d.d. 28 augustus 2019;

besluit

1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport 'Naar begrip van en grip op de uitvoering van de
Wmo'.

2. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen en het college van
burgemeester en wethouders te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen die in het
rekenkamerrapport worden genoemd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van
19 september 2019.

De raad voornoemd,
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