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In september 2007 heeft de rekenkamer het eindrapport ‘Meedoen tegen (w)elke prijs?’ uitgebracht, een onderzoek
naar de kwaliteit van de startsituatie van de Wmo. Gelet op het feit dat inmiddels een periode van twee jaar was
verstreken sinds de besluitvorming over dit onderzoeksrapport, heeft de rekenkamer eind 2009 besloten om een
nazorgonderzoek uit te voeren.
Doel van dit nazorgonderzoek is om een beeld te vormen van de doorgevoerde verbetermaatregelen en de
daarmee bereikte resultaten ten aanzien van het Wmo beleid en de uitvoering daarvan.
Deze samenvatting gaat in op de belangrijkste onderzoeksresultaten. Omdat dit een nazorgonderzoek betreft, hebben
wij geen aanbevelingen geformuleerd.

Hoofdconclusie
De rekenkamer concludeert dat de gemeente Venlo het integrale beleidskader van de Wmo in zijn uitwerking van het
beleid heeft losgelaten.
Het beleidsplan Wmo 2008-2011 is opgesteld conform de eisen die door het rijk daaraan waren gesteld. De
uitwerking van het beleid is vervolgens niet integraal in een Wmo programma weergegeven maar is qua informatie
verdeeld over de bestaande (vijf) beleidsprogramma’s. Daar is geen expliciete besluitvorming over geweest, maar de
raad heeft daar ook geen vraagtekens bij gezet. Die uitwerking heeft in een enkel prestatieveld wel concrete vorm
en invulling gekregen, in de meeste andere (nog) niet. Daar waar van gemeentewege gesproken wordt over de Wmo
houdt dat automatisch in dat het over de ‘smalle Wmo’ gaat (prestatieveld 6).
Tegelijkertijd concluderen wij dat de voorgehouden vertaling van het Wmo beleid in de begroting niet geëffectueerd
is, er is onvoldoende samenhangend inzicht geboden in doelen, prestaties en kosten van de Wmo en door het
ontbreken van streefwaarden, indicatoren en een nulmeting is de mate van doelbereik ongewis. Dit maakt de
mate waarin de uitvoering van de Wmo succesvol is een zoekplaatje en daarmee de sturing door de raad niet goed
mogelijk. Om dat te voorkomen zou een Wmo-monitor op zijn plaats zijn.

Deelconclusies
De meeste deelconclusies hebben betrekking op de door het college (inclusief de ambtelijke organisatie) uitgevoerde
verbeteracties. Daarnaast heeft een aantal conclusies betrekking op de rol van de raad bij de Wmo.

College en ambtelijke organisatie
Op een aantal onderdelen zijn goede vorderingen gemaakt als het gaat om de opvolging van de aanbevelingen uit
het rekenkameronderzoek naar de Wmo in 2007:
qª #DªADKDHCRENQLTKDQHMFªUNKCNDSª@@MªCDªC@@Q@@MªSDªRSDKKDMªDHRDMªU@Mª2, 13 GDHC
qª #DªRODDQOTMSDMªU@MªGDSªADKDHCªYHIMªFDENQLTKDDQCªHMªSDQLDMªU@MªSDªADQDHJDMªL@@SRBG@OODKHIJªDEEDBS
qª .NJªYHIMªDQªONFHMFDMªNMCDQMNLDMªNLªGDSªADKDHCªRBGDL@SHRBGªDMªHMªR@LDMG@MFªVDDQªSDªFDUDM
qª !DK@MFQHIJDª@EVDFHMFDMªYHIMªFDA@RDDQCªNOªGDSªOQHMBHODªU@MªATCFDSS@HQDªMDTSQ@KHSDHSªHMªQDK@SHDªSNSªCDªJV@KHSDHSªU@Mª
de zorg. Dit heeft tot medio 2009 geleid tot een uitvoering binnen de ﬁnanciële kaders zonder
dat aan de kwaliteit getornd hoefde te worden.
qª 'DSªHRªNNJªSDªV@@QCDQDMªC@SªADK@MFQHIJDªADRKHRUNNQRSDKKDMª@@MªCDªQ@@Cª
zijn voorgelegd inclusief de ﬁnanciële implicaties.
qª $MªSDMRKNSSDªHRªNOªFDYDSSDªSHICDMªUDQ@MSVNNQCHMFª
afgelegd over de uitvoering van de Wmo, hoewel
de frequentie daarvan in 2007 hoger lag dan in
2008 en 2009. Momenteel wordt gedacht
aan het opzetten van een separate
jaarverantwoording over de Wmo.

Op enkele andere onderdelen moeten wij helaas vaststellen dat de voorgestelde verbeterpunten niet zijn opgepakt of
nog niet tot het gewenste resultaat hebben geleid:
qª 'DSªF@@SªGHDQAHIªSDMªDDQRSDªNLªCDªBNMBQDSDªTHSVDQJHMFªU@MªGDSª6LNªADKDHCªHMªCDªADKDHCROQNFQ@LL@RªU@Mª
de programmabegroting. De doelstellingen zijn – op een enkele uitzondering na – niet geconcretiseerd in
streefwaarden en indicatoren ontbreken veelal.
qª #NNQC@SªNNJªFDDMªMTKLDSHMFªU@MªCDªAQDCDª6LNªHRªFDGNTCDM ªHRªGDSªM@TVDKHIJRªLNFDKHIJªNLªCDªL@SDªU@Mª
doelbereik van het Wmo beleid inzichtelijk te maken. Uit de verantwoordingsrapportages blijkt nu achteraf ook
dat het antwoord op de vraag ‘Wat hebben we bereikt’ – door het ontbreken van streefwaarden, indicatoren en
een nulmeting – achterwege blijft.
qª #DªQ@OONQS@FDRªADODQJDMªYHBGªANUDMCHDMªUNNQM@LDKHIJªSNSªOQDRS@SHDUDKCªªHMCHUHCTDKDªUNNQYHDMHMFDMªNLC@SªGHDQª
destijds de meeste (politieke) belangstelling voor bestond.
qª 5@MªDDMªHMSDFQ@KDªUDQ@MSVNNQCHMFªNUDQªCDª6LNªHMªCDªI@@QRSTJJDMªlªV@@QAHIªR@LDMG@MFDMCªHMYHBGSªVNQCSªFDANCDMª
tussen doelen, prestaties en kosten – is eveneens geen sprake.
qª !NUDMCHDMªK@@SªCDªUDQ@MSVNNQCHMFªADSQDJJDKHIJªK@MFªNOªYHBGªV@BGSDMªGDSªCTTQSªSDMLHMRSDªªL@@MCDMªM@ªC@SNª
totdat de raad geïnformeerd wordt.
qª $QªHRªMHDSªUNKC@@Mª@@MªGDSªQ@@CRADRKTHSªU@MªªNJSNADQªªNLª@@MªCDªBNLLHRRHDª2,9ªSDªQ@OONQSDQDMªNUDQªCDª
voortgang van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport.
qª 3DMRKNSSDªVHKªCDªQDJDMJ@LDQªMNFL@@KRªCDª@@MC@BGSªUDRSHFDMªNOªDDMª@CDPT@SDªADGDDQRHMFªU@MªCDªJNRSDMªHMª
meerjarenperspectief, zeker nu het Wmo budget voor de komende jaren onder ﬂinke druk staat. Een beter inzicht
in de ontwikkeling van de potentiële Wmo zorgvraag op lokaal niveau kan de realiteitswaarde van het benodigde
budget vergroten. Niet alleen terugkijken naar (recente) ervaringscijfers, maar ook anticiperen op mogelijke
toekomstige ontwikkelingen zodat – indien nodig – tijdig bijgestuurd kan worden.

Gemeenteraad
De artikelen 147 t/m 158 van de Gemeentewet beschrijven de bevoegdheden van de raad. De belangrijkste
raadsbevoegdheden zijn:
- het vaststellen van verordeningen (gemeentelijk wetgever);
- het vaststellen van de begroting en de rekening (budgetrecht);
- het controleren van de uitvoering van raadsbesluiten door het college.
qª #DªQ@@CªGDDESªAHIªCDªUNNQADQDHCHMFªU@MªGDSª6LNªADKDHCªDDMªOQN@BSHDUDªQNKªFDMNLDMªCNNQªGDSªHMRSDKKDMªU@MªDDMª
raadswerkgroep ten behoeve van het sturen van het besluitvormingsproces en het leggen van contacten met het
maatschappelijke veld.
qª 6HIªVHKKDMªDDMªJQHSHRBGDªMNNSªOK@@SRDMªAHIªCDªL@SDªV@@QHMªCDªQ@@CªYHIMªQNKªNOªGDSªFDAHDCªU@MªCDª6LNªGDDESª
waargemaakt in de periode nà de vaststelling van het Wmo beleidsplan (in de raad van april 2008). Op sommige
belangrijke momenten heeft de raad niet adequaat gebruik gemaakt van zijn controlerende bevoegdheid. Hierdoor
heeft de raad zichzelf tekort gedaan in zijn beleidsbepalende rol ten aanzien van het belangrijke Wmo dossier.
!HIªCDªU@RSRSDKKHMFªU@MªGDSª6LNªADKDHCROK@MªGDDESªCDªQ@@CªDMJDKDªDRRDMSHÏKDªUQ@FDMªFDRSDKC ªCHDªUDQUNKFDMRªAHIªCDª
begroting (2009) zouden worden beantwoord. Het lijkt erop dat de raad niet heeft opgemerkt
dat deze belofte vervolgens niet is ingelost.
Voor een uitgebreide onderbouwing van deze onderzoeksresultaten
verwijzen wij naar de integrale notitie Nazorgonderzoek Wmo
van de rekenkamer, die u digitaal ter beschikking is
gesteld.
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