
3 Decentralisaties in kaart 
 

 

Rekenkamer Heerlen 

 

Beschrijf in maximaal 10 regels om welk product van de 

rekenkamer(commissie) het gaat, wat de aanleiding was, de eventuele context, 

en wat van belang is om op voorhand te weten.  

 

Vanaf den beginne had de Rekenkamer voor ogen dat de inrichting van het Sociaal 

Domein via een soort “landkaart” een totaaloverzicht moet geven aan de raad. De 

visualisaties geven een overview en de mogelijkheid om door te klikken om meer 

detailinformatie op te roepen, afhankelijk van interesse en actualiteit. Deze vorm van 

rapportage geeft de raadsleden zelf de keuze op welk abstractieniveau het onderzoek 

wordt bekeken. 

De Rekenkamer beoogt hiermee een gedegen basis en instrument aan de raad te 

leveren om het uitgezette beleid en de middelen, de lopende transitie en de 

komende transformatie op te volgen en zo nodig bij te sturen. Met het 

decentraliseren van taken door het Rijk is binnen de gemeente een complexe transitie 

en transformatie in gang gezet. De organisatie staat voor een gigantische uitdaging, 

een gecompliceerde opgave die zijn weerga niet kent. Nooit eerder zijn zulke 

verstrekkende transities doorgevoerd op gemeentelijk niveau. En dat om meer te doen 

met minder geld, om aan kwetsbare burgers ondersteuning en (continuïteit van) zorg 

te leveren en om een omslag te maken in werk en cultuur. 

 

 

Waaruit blijkt de doorwerking van het rekenkamerproduct? Heeft het gezorgd 

voor een  feitelijke of aannemelijke - verandering van het (toekomstig) beleid 

en waaruit blijkt dat? 

 

Doordat de updates van de flowcharts gekoppeld zijn aan de planningen controlcyclus 

blijft het instrument ook steeds actueel en kan de raad de ontwikkeling en groei van de  

transformatie blijven opvolgen. 

 

 

Geef aan hoe de rekenkamer(commissie) de raad* ondersteund heeft in hun rol 

en daarmee hun positie heeft verbeterd met het rekenkamerproduct. 

 

De Rekenkamer beoogt hiermee een gedegen basis en instrument aan de raad te 

leveren om het uitgezette beleid en de middelen, de lopende transitie en de komende 

transformatie op te volgen en zo nodig bij te sturen. 

 

 

Geef aan of en hoe de rekenkamer(commissie) blijk heeft gegeven van eigen 

initiatief bij de verschillende fases van onderzoek, presentatie en 

bewerkstelligen van de doorwerking. 

 

Vanaf den beginne had de Rekenkamer voor ogen dat de inrichting van het Sociaal 

Domein via een soort “landkaart” een totaaloverzicht moet geven aan de raad. De 

visualisaties geven een overview en de mogelijkheid om door te klikken om meer 

detailinformatie op te roepen, afhankelijk van interesse en actualiteit. Deze vorm van 

rapportage geeft de raadsleden zelf de keuze op welk abstractieniveau het onderzoek 

wordt bekeken. De (voorzitter van de) rekenkamer heeft het onderzoek volledig zelf 

gestructureerd en uitgevoerd. Voor de gemeenteraad was dit een ongeziene en zeer 

gewaardeerde wijze van onderzoeksuitvoering. 

  



Wat zijn de sterke punten uit het rekenkamerproduct, of waar bent u trots op? 

 

De Rekenkamer is er trots op dat deze bijzondere vorm van „onderzoekrapportage‟ als 

een  grafische techniek op de tablets van de raadsleden te raadplegen is. De 

Rekenkamer beoogt hiermee de veelheid aan informatie en de complexe relaties en 

samenhang binnen het Sociaal Domein te structureren en daarmee een dieper begrip 

van de transities in het Sociaal Domein te realiseren. 

 

 

Wat zijn de leerpunten waar anderen ook profijt van kunnen hebben? 

 

Vanwege de vele aanvragen om een kopie van de bestanden te mogen hebben durft de 

Rekenkamer uitspreken dat dit onderzoek de interesse en het leervermogen van de 

collegae heeft aangesproken. Het visualiseren van complexe materie zal voor menig 

rekenkamer een eye-opener zijn. 

 

 

Hartelijke groet, 

Lieve Schouterden 

Voorzitter Rekenkamer Heerlen 


