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Rekenkamercommissie Overbetuwe 

Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D’s) 

 
1. Aanleiding voor het onderzoek 

 

De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op het gebied van 

werk&inkomen zijn in volle gang. Per 1 januari 2015 zullen de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de 

Participatiewet in werking treden. De parlementaire behandeling van alle drie de wetten is inmiddels 

afgerond. Maar nog niet alle invoeringsregelgeving (bij AMvB) is al klaar.  

 

Gemeenten zijn al langere tijd bezig om zich voor te bereiden op de transities per 1 januari 2015. De 

gemeente Overbetuwe is daar geen uitzondering op. Sommige veranderopdrachten worden lokaal 

voorbereid, andere worden in regionaal verband voorbereid. 

De rekenkamercommissie heeft in haar rondgang bij fracties geconstateerd dat veel fracties een ex 

ante onderzoek naar de toekomstige regionale samenwerkingsverbanden in het sociale domein zeer 

zinvol vinden.  Heel actueel is de vraag die vanuit verschillende fracties gesteld is over de invloed van 

de raad t.a.v. de samenwerking in G12-verband over de transities.  

Raadsleden hebben  meer in algemene zin het gevoel t.a.v. de transities in het sociale domein weinig 

inbreng (meer) te hebben, en vragen zich af aan welke ‘knoppen’ zij vanaf nu tot 1 januari 2015 nog 

‘kunnen draaien’. Dat laatste heeft op méér betrekking dan op de samenwerking in G12 –verband 

alleen. 

 

De rekenkamercommissie is van mening dat dit onderwerp zich leent voor meer dan een globale 

analyse. Wel ervaart de rekenkamercommissie een tijdsklem: in hoeverre is het op dit moment  

mogelijk om nog tijdig met een rapportage te komen, gegeven de ontwikkelingen en termijnen voor 

de diverse door de gemeente te zetten stappen in de decentralisatietrajecten? Tijdig in de zin dat de 

conclusies een aanbevelingen kunnen worden meegenomen bij de verdere inrichting van het lokale 

zorgstelsel, de afwegingen tot het aangaan van samenwerkingsverbanden en bij het overeenkomen 

van afspraken tussen partijen. Het invoeringsproces schrijdt inmiddels voort. 

Zo zijn door de portefeuillehouder op 17 juni j.l. afspraken gemaakt met de Vaste 

Voorrondecommissie Decentralisaties om de volgende thema’s met de commissie te bespreken, ter 

voorbereiding van de beleidsnota Decentralisaties en de verordeningen: 

• toegang en kernteams (1 juli, inmiddels gebeurd) 
• financiële toegankelijkheid en de eigen bijdrage (26 augustus) 
• eigen kracht - regie van de inwoner op zijn of haar traject ( 9 september). 

 

2. Oriëntatie op en afbakening van het onderzoek 

 

De rekenkamercommissie heeft zich de afgelopen weken, in de persoon van de voorzitter, 

georiënteerd op de problematiek: documenten gelezen en oriënterende gesprekken gevoerd om de 

zinvolheid van een onderzoek op dit moment vast te stellen. Er zijn enkele gesprekken gevoerd met 

(oud-)wethouders, betrokken ambtenaren, met de voorzitter van de Vaste voorrondecommissie 

decentralisaties. 
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Op basis hiervan heeft de rekenkamercommissie besloten dat een kortdurend onderzoek zin heeft, 

mits dat kan aansluiten bij de te nemen besluiten door de raad dit najaar. Daarbij gaat het specifiek 

om de decentralisatie van de jeugdzorg en Wmo/AWBZ (verder te noemen: 2D’s). Beide transities 

hebben veel raakvlakken met elkaar:  

- ze worden voor een belangrijk deel regionaal voorbereid, onder trekkerschap van de 

gemeente Arnhem (regionale inkoop van bovenlokale voorzieningen, monitoring); 

- het inkoopbeleid voor beide transities  gaat uit van dezelfde principes; 

- de uitvoering op lokaal niveau vindt plaats via kernteams en het (gemeentelijk) loket 

Samenleving, waar ook de toegang voor de meer specialistische zorg is ondergebracht 

 

Om tijdswille is niet gekozen om ook de decentralisatie op het vlak van werk & inkomen 

(Participatiewet) in het onderzoek mee te nemen. Noch de ontwikkelingen rondom zorgleerlingen in 

het onderwijs (Passend onderwijs). Waar relevant zal de invoering van de Participatiewet wel een 

onderdeel vormen van het onderzoek naar Presikhaaf als verbonden partij. 

 

3. Context: transitie en transformatie 

 

De decentralisatie in het sociale domein bestaat uit twee componenten: 

-  een organisatorische en financieel deel: de transitie van taken en bevoegdheden van Rijk, 

zorgkantoren en provincies naar gemeenten, minder bureaucratie, en gepaard gaand met 

een majeure (oplopende) bezuiniging op de uitvoering; 

- een inhoudelijk veranderingsproces: de transformatie, die moet leiden tot meer participatie 

en eigen kracht van de burger, een snellere en meer integrale aanpak van sociale 

problematiek, liefst dicht bij huis,meer slimme combinaties in de uitvoering om echte 

resultaten te bereiken, en het voorkomen van zware zorg in de tweede lijn.   

 

Beide componenten hebben invloed op elkaar. De manier waarop de decentralisatie organisatorisch 

vorm wordt gegeven bepaalt ook in welke mate en op welke termijn de inhoudelijke  

transformatiedoelen worden bereiken. Bij de invoeringsproces geeft het Rijk het voortzetten van 

zorg in 2015 op dezelfde wijze als in 2014 (zorgcontinuïteit en “zachte landing”), een hogere prioriteit 

dan het transformeren van het zorgproces zelf.  

En tegelijkertijd wordt in elke gemeente op basis van de uiteindelijk te bereiken inhoudelijke doelen 

bezien op welke wijze het nieuwe stelsel ingericht moet worden. Zo worden er bijv. in vele 

gemeenten sociale (wijk-)teams ingericht teneinde dicht bij huis integrale ondersteuning en toegang 

tot zorg mogelijk te maken. In de gemeente Overbetuwe is een proeftuin gestart met een tweetal 

Kernteams, en wordt er een loket Samenleving ingericht. Over de functie en samenstelling van de 

Kernteams in relatie tot het loket Samenleving heeft de gemeenteraad onlangs een verzoek aan het 

college gericht: motie 17 in de vergadering van 8 juli). 

 

Op regionaal niveau zijn er afspraken gemaakt in G12 verband, waarbij de gemeente Arnhem de lead 

heeft ten aanzien van de verwerving en monitoring van de regionale voorzieningen in het kader van 

de Jeugdwet en de Wmo. Dit is een tijdelijke constructie. Er moeten nog afspraken worden gemaakt 

over de werkwijze en structuur in 2015 en 2016. 
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4. Onderzoeksvragen 

 

De hoofdvraag voor het onderzoek naar de beide transities is tweeërlei: 

 

 
In hoeverre is de gemeenteraad van Overbetuwe in staat (gesteld) om zijn kaderstellende en 
controlerende rol in lokaal en regionaal verband uit te oefenen ten aanzien van de 
decentralisaties van de jeugdzorg en de Wmo/AWBZ? 
 
En hoe kan deze rol in de toekomt versterkt worden? 
 

 

 

Deze onderzoeksvragen zijn op te splitsen in een aantal deelvragen: 

 

Kaderstellende en controlerende rol tot op heden 

1. Wat zijn de sturings- en controlerende mogelijkheden van de raad bij de 2D transities? 

 

2. Hoe is het proces van kaderstelling tot nu toe verlopen en welke rol speelde de 

gemeenteraad daarbij? 

 

3. Op welke wijze is de raad in staat gesteld zijn controlerende rol optimaal te vervullen? En hoe 

heeft de raad deze rol  vervuld? 

 

Kaderstellende en controlerende rol (nabije en verdere) toekomst 

4. Hoe kan de raad ‘in positie gebracht worden’ ten aanzien van de besluitvorming die najaar 

2014 nog moet plaatsvinden, welke aandachtspunten/suggesties kan de 

rekenkamercommissie geven ten behoeve van deze besluitvorming ? 

N.B. Besluitvorming zal dit najaar plaatsvinden over het beleidsplan Decentralisaties, over de 

verordening Jeugdwet en de verordening Wmo, en over de begroting 2015. 

 

5. Wat zijn de aandachtspunten voor de raad voor de transformatie van het lokale zorgstelsel 

op langere termijn (2015 en verder)? 

 

Regionale samenwerking, verleden en toekomst 

6. Hoe is de samenwerking en afstemming  in regionaal verband, mede gelet op aspecten van 

(bij-)sturingsmogelijkheden vanuit het gemeentebestuur van Overbetuwe, doelmatigheid, 

effectiviteit, risicobeheersing en –verdeling? 

 

7. In hoeverre is de raad adequaat geïnformeerd over de regionale samenwerking en de 

consequenties daarvan voor Overbetuwe en heeft de raad daarbij de mogelijkheid (gehad) 

om waar nodig bij te sturen? 

 

8. Is de raad hierin ook zelf actief geweest? Zo ja met welk resultaat? 
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9. Wat zijn de lessen die te trekken zijn uit de regionale samenwerking in 2D-verband voor de 

toekomstige  regionale samenwerking, en welke aandachtspunten zijn aan de raad in 

overweging mee te geven? 

 

 

4. Onderzoeksplanning 

 

Het onderzoek gaat terug tot de medio 2013 (vaststelling door de raad van de Sociaal-

maatschappelijke visie). Wat betreft de regionale samenwerking start het onderzoek bij de Regionale 

sociale visie (najaar 2013). 

Het onderzoek draagt zowel een ex post karakter: terugkijkend in de tijd (zie de onderzoeksvragen 2, 

3, 6 , 7 en 8) als een ex ante karaker: vooruitkijkend, lettend op ijkmomenten in de (nabije) toekomst 

(zie de onderzoeksvragen 4, 5 en 9).  

De ex ante vragen vergen nauwe aansluiting bij het lopende transitieproces en bij de vragen die 

daarover bij de gemeenteraad leven. Dat betekent dat de concrete invulling van de 

onderzoeksvragen aangesloten wordt bij de behoeften van de raad- de (voorzitter van de) vaste 

Voorrondecommissie Decentralisaties is daarbij het eerste aanspreekpunt. 

 

Oriënterende fase 

Het onderzoek is in mei 2014 gestart met oriënterende gesprekken van de voorzitter van de RKC met 

(ex)bestuurders en ambtenaren, en het bijwonen van een tweetal besprekingen in de vaste 

Voorrondecommissie Decentralisaties. Ook zijn relevante documenten bestudeerd, zowel m.b.t.  de 

lokale ontwikkelingen als de regionale. In de vervolgfase zal daar verdieping in worden aangebracht.  

Resultaat van deze fase was de concept- onderzoeksopzet die op 10 juli door de 

rekenkamercommissie is besproken en vastgesteld. 

  

Verdiepende fase 

Aan de hand van de onderzoeksvragen worden interviews gepland met bestuurders en ambtenaren. 

Ook worden de transitieontwikkelingen gevolgd. Belangrijke ijkmomenten zijn daarbij de 

besprekingen in de vaste Voorrondecommissie Decentralisaties in aug.- oktober.  

Dat alles ter voorbereiding van de Beleidsnota decentralisaties en de verordeningen jeugdwet en 

Wmo (gepland: 23 sept. in voorronde, 7 okt. in voorbereidende vergadering;  28 okt. in de raad). 

 

Tijdens het onderzoek wordt bezien of er één onderzoeksrapport wordt gemaakt, danwel gefaseerd 

twee rekenkamerbrieven. Dat laatste zou beter aan kunnen sluiten bij de raadsbehoefte op dat 

moment, gelet op het besluitvormingstraject. De snelle oplevering van rapportage(s) noopt overigens 

wel tot een korte(re)  fase van wederhoor dan gebruikelijk is. De onderzoeksbevindingen worden in 

sept- okt. gepland. 

De voorzitter van de rekenkamercommissie zal het onderzoek uitvoeren. 

 

5. Onderzoeksaanpak 

 

Het onderzoek kent drie sporen: 

- Documenten onderzoek 

- Interviews met portefeuillehouders, ambtelijke  ondersteuners en raadsleden  
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- Observaties n.a.v. besprekingen in de Vaste voorrondecommissie Decentralisaties 

 

Er worden (of zijn) gesprekken gevoerd met: 

 De portefeuillehouder 2D 

 De portefeuillehouder Financiën Decentralisaties 

 De voormalig portefeuillehouder 3D 

 De  ambtenaren en adviseurs 2D 

 Voorzitter van de Vaste Voorrondecommissie Decentralisaties 

 Leden van de Vaste Voorrondecommissie Decentralisaties (groepsgesprek) 

 

Frits van Vugt/ 13 juli 2014 

 


