
Zesde werkbijeenkomst NVRR en Algemene Rekenkamer

Donderdag 18 september 2014

De NVRR en de Algemene Rekenkamer organiseren 18 september alweer de zesde werkbijeenkomst voor lokale, provinciale 

rekenkamer(commissie)s en rekenkamer(commissie)s voor waterschappen. Het doel is het uitwisselen van kennis en ervaringen 

en het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerking tussen rekenkamer(commissies)s. Dit jaar is er veel aandacht voor de 

komende decentralisaties in het sociale domein. Met de decentralisaties in het sociale domein is het delen van kennis en 

ervaringen meer dan ooit nodig. Door de komst van minister Plasterk begint het programma eerder dan wat u van ons gewend 

bent.

Het programma, voor en door rekenkamers, ziet er als volgt uit:

9.00 uur  Inloop, ontvangst met koffie/thee

9.30 uur  Opening

Welkom door Arno Visser, collegelid AR

Toespraak door dhr. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

‘Kennisdelen en samenwerken’, door Gerrit Hagelstein, bestuurslid  NVRR

Welke rol oppakken bij decentralisaties?, door Barbara Goezinne, directeur AR

10.30 uur  Vijf parallelle workshops (max 25 deelnemers per workshop)

Opzet workshop: 

Toelichting van deskundige op het onderwerp 

Discussie aan de hand van de vraag: welke rol zou de rekenkamer(commissie) kunnen invullen bij dit onderwerp? 

A. DECENTRALISATIE PARTICIPATIEWET

De AR heeft in samenwerking met een rekenkamer commissie onderzoek gedaan 

naar de informatiehuishouding van de gemeente over het re-integratiebeleid. 

Kwalitatief goede informatie over de komende Participatiewet  is van essentieel 

belang voor de taken van de gemeenteraad. 

Op basis van de ervaringen van de AR wisselen de deelnemers aan deze 

workshop van gedachten over de mogelijkheden  van de lokale rekenkamer om 

bij te dragen aan een goede informatievoorziening. Het doel van deze workshop 

is om de deelnemers te voorzien van concrete en haalbare tips die de raad 

helpen bij een goede sturing en controle.  

B. DECENTRALISATIE JEUGDZORG

Paul Hofstra (directeur Rekenkamer Rotterdam) zal namens de G4 

rekenkamers ingaan op hun gezamenlijk onderzoek naar de 

decentralisatie in de Jeugdzorg (focus op transformatie). Tijdens de 

workshop zal Paul Hofstra o.a. ingaan op de inhoud en enkele uitkomsten 

van het nog te publiceren onderzoek, het onderzoeksproces, de 

samenwerking in het onderzoek, de dilemma’s die ze hierbij 

tegenkwamen, de rol van de rekenkamer en het onderzoekskader. Léon 

Poffé, secretaris van de Transitiecommissie Jeugd, is als deskundige 

aanwezig. 

C. DECENTRALISATIE LANGDURIGE ZORG/WMO

1 januari 2015 is de decentralisatie van de WMO/langdurige zorg een feit. Maar 

wat wordt er precies gedecentraliseerd en hoe pakken gemeenten dit aan? De 

heer Bob van der Meijden van het expertisecentrum sociaal domein van de VNG 

vertelt hierover tijdens deze workshop. Daarnaast besteden we aandacht aan 

twee onderzoeken van de Algemene Rekenkamer over dit onderwerp. Het eerste 

onderzoek gaat over de gevolgen van de hervorming van de AWBZ en gaat in op 

waar cliënten die in 2012 recht hadden op AWBZ-zorg onder het nieuwe stelsel 

terecht zouden komen. Het tweede onderzoek gaat over regionale verschillen in 

het gebruik van langdurige zorg. Vervolgens gaan de deelnemers in discussie 

over welke rol van de lokale rekenkamer(commissie) bij dit onderwerp past en is 

er gelegenheid om ervaringen en onderzoeksvoornemens van lokale 

rekenkamer(commissie)s uit te wisselen. 

D. REGIONALE UITVOERINGSDIENSTEN/OMGEVINGSVEILIGHEID

Op het complexe handhavingsterrein van omgevingsveiligheid voeren zes 

gespecialiseerde regionale uitvoeringsdiensten in mandaat de 

vergunnings-, toezichts- en handhavingstaken uit die formeel bij 

gemeenten en provincies zijn belegd. Rekenkamer(commissie)s zijn 

geïnteresseerd in de praktijk van deze handhaving en dilemma’s of 

spanningen die op dit terrein kunnen spelen. Boukje van der Lecq en 

Saskia Bartel van DCMR Milieudienst Rijnmond vertellen hierover.

E. DE ROL VAN OPEN DATA BIJ DECENTRALISATIES

Om haar publieke taak goed uit te kunnen voeren produceert en verzamelt 

de overheid veel informatie. Deze overheidsinformatie is veelal openbaar 

en kan  voor meerdere doelen gebruikt worden. Bijvoorbeeld door de 

overheid zelf om publieke taken efficiënter en effectiever uit te voeren. 

Rudi Turksema (AR) zal ingaan op nut en noodzaak van open data in het 

algemeen en voor de decentralisaties in het sociale domein in het 

bijzonder. 

12.00 uur  Plenair gedeelte

‘Samenwerken aan een sociaal domein’, Pecha Kucha 

door Egbert Jongsma, programmamanager 

decentralisaties (AR)

Terugkoppeling, door Arno Visser

13.00  - 14.00 uur  Lunch

Locatie: Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8 te Den Haag. 

Aanmelden bij Jolanda Balemans (j.balemans@rekenkamer.nl), telefoonnummer: 070-3424 404

Het maximum aantal deelnemers is 100.  1
e
en 2

e
voorkeur voor workshop doorgeven bij aanmelding s.v.p. 

Workshops: 


