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Decentral isaties vragen reken kamers
met een vooruitziende bl¡k
Met de decenaalisaties neemt

voor gemeenten het finan-
cieel belang van het'sociaal
domeirf flink toe, Gemeenten

krijgen te maken met nieuwe

en complexe beleidsterreinerry

zij worden geacht daarop

ev en go ede of zelß b etere

zorg en ondersteuning te

realiseren met minder geld,

Dat leidt tot grote risico's

voor enerzijds de gemeenteÊ-

nanciën en anderzijds de kwa-
liteit en continuïteit van de

zþtg.

Lokale rekenkamers en reken-

kamercommissies (verder:

'rekenkamers') hebben een

belangijke funccie in het be-

waken van de risico's die met

de decentralisaties gepaard

gaan. D eze risico's zij n dermate

groot van omvang datze daar-

mee vooral niet moeten wach-

ten tot evaluaries achterafmo-

gelilkzíln.Gemeenteraden
moeten voordat de decentrali-

saties ingaan al vast kunnen
stellen of de gemeente de za-

ken goed op orde heefc. Reken-

kamers kunnen hen daarbij

ondersteunen door te informe-
ren en te conrroleren.

lnformercn
Rekenk¿mers kunnen de ge-

meenteraad informeren over

allerhande onderwerpen die

samenhangen met de decen-

tralisaties. Hetgaat dan om

onderzoeken die als overkoe-

pelende waag hebben: 'Hoe zir
het eigenlijk?' Concrete vragen

zt)fli

o Welke aken worden precies

gedecenrraliseerd, welke par-

rr1 en zljn áaarbrj b euo kkenen

in welke rol?

o Aan welke wettelijke eisen

moet de gemeente voldoen bij

de uiwoering van deze taken?

o Welke keuzes moeten voor de

invulling van zorg en onder-

steuning op het gebied van de

Wmo, Participatiewet en

Jeugdwec gemaakt worden en

warzljnde gevoþn van die

keuzes? En dus ook: waar ligc

de ruimte voor het maken van

polirieke keuzes?

Wat rekenkamers daarbij toe

kunnen voegen aan de stapel

informatie die er zowel lande-

lijk als lokaal al is, is een zin-

volle bundeling, toegespitst op

de taken van de raad. Besteed

zo min mogelijk aandacht aan

uiwoeringskwesties (ook al

vindt iedereen iets van zaken

als de organisatie van de toe-

gang en inkoop) en benadruk
de zaken waar kaderstelling en

conrrole om draaien: keuzes,

kansen, risico's en het inzichte-

lijk maken van resultacen en

effecten.

Gontrcle¡en
Een belangrij ke meerwaarde

ligt ook in het conrroleren van

proces en inhoud. Bij het pro-

ces gaat het om tijdigheid en

volledigheid: zijn de kaders op

tí1 d klaar, zrln alle b enodigde

keuzes gemaakt, zijn alle rele-

vante partijen betrokken? De

Algemene Rekenkamer acht

hec een reëel risico dat de voor-
bereidingen nie t op tíjd zijn
afgerond, en lok¿le rekenka-

me¡s kunnen een belangrijke
bijdrage leveren in het toetsen

daarvan.

De inhoudelijke conrrole zou
op dit moment moeten draaien

om her in kaarr brengen van

de uitgangssituatie op de (be-

oogde) doelstellingen van de

nieuwe Wmo, Jeugdwet en

Participatiewet, zodat de :laad

na de inwerkingcreding van

deze nieuwe wecten de resulta-

ten en effecten kan monitoren.

De meerwaarde hiewan ligt
vooral in het leit dat gemeen-

ten nog nauwel ljh,s b ezíg zí1n

rnet de waag hoe zij straks de

resultacen en effecten van het

nieuwe beleid gaan meten.

Terwijl dat wel van groot be-

lang is om bij te kunnen scuren

daat w aar (financiële dan wel

inhoudeh.l ke) doelstellingen
niet bereikt dreigen te worden.

Regionalisering
Een belangijk bijkomend
eflect van de decenrralisaties is

dat gemeenten samenwer-

kingsverbanden aangaan voor
de uiwoeringvan de nieuwe

taken. Keer op keer blijkt uit
onderzoek naar verbonden

partijen dat raden te zeer op

aístand staan en democ¡atische

controle op deze samenwer-

kingsverbanden grotendeels

ontbreekt. Hier ligt een be-

langrijke taak voor rekenka-

mers, met als doel te voorko-

men dat met de uiwoering ook

de controle op die uiwoering
'weglekt' naar de regio.

Rekenkamers doen dit in de

eerste plaats door middel van

onderzoek. De mogelij kheden

hiertoe worden, vooral voor

rekenkamercommissies, uitge-
breid met de beoogde wijzi-
ging van de Wet gemeenschap-

pelij ke regelingen. Maar

daarnaast is het zinvol om

samen met de raad ce werken

aan de verscerking van de ac-

tieve democratische contole
door de raad op regionale sa-

menwerkingsverbanden (in

tegensteiling tot de meer pas-

sieve conuolelijn via de reken-

kamer). Dit kan bijvoorbeeld
op de volgende manier:

o De rekenkamer inventari-

seerc wat binnen de bestaande

- formele - kaders de mogelijk-
heden voor conuole op de

regionale uiwo ering zijn.
o Vervolgens voerc de rekenka-

mer een gesprek met de raad

over de noodzaak voor deze

controle en de visie van de

raadsleden op de mogelijkhe-

den daarcoe: kunnen zij daar-

mee uit de voeten, hebben zij

aanvullende behoeften, welke

kansen en beperkingen zien zij

en vooral: welke rol kan de

rekenkamer daarbij vervullen?

o AÉhankelijk van de uitkomst
van dit gesprek neemt de re-

kenkamer vervolgactie. Denk
bijvoorbeeld aan een advies

over de inrichting van de con-

rrole op de regionale uiwoe-
ring, uitgaande van lokale

doelstellingen en afgestemd op

de eigen planning- en control-

cyclus; of in overleg met de

gtilfier een advies over samen-

werking rnet andere gemeente-

raden in de regio.

De rekenkamer is daarmee niet

alleen onderzoeker, maar voor-
al ook adviseur. Dat past bij de

rol van dit onafhankelijke

orgaan en bij wat de decenûa-

lisaties van gemeenteraden

wagen.
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