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Verslag Bijeenkomst 3D-denktank 26 juni 2017 Stadhuis Utrecht 13-15.15 u 

Aanwezig: Tineke van den Biggelaar (vz), Brenda Bouwhuis, Erwin Derks, Kees Langerwerf, 
Gerth Molenaar, Alida Noordermeer, Klaartje Peters, Jelly Smink, Ingeborg Versprille, 
Herbert ter Beek, Juliet Wiggers, Marije van Dodeweerd, Mario van den Berg, Egbert 
Edelmann, Nelleke van Proosdij, Elma van de Mortel, Egbert Jongsma, Henk Wokke, Peter 
Vijgeboom, Jos Lamboo, Petra Termaat (notulen) 
 
Welkom 
Tineke heet allen van harte welkom en licht de agenda toe. 
 
Toelichting Rekenkamer(commissie)s boven het IJ Jeugdzorg in Koggenland 
Henk Wokke licht de aanpak en 'landing' van het onderzoek van de Rekenkamercommissie 
Koggenland over Jeugdzorg toe aan de hand van de 'What - How - Why' aanpak; waartoe het 
onderzoek, hoe hebben we het gedaan en wat heeft het opgeleverd. 
Het Koggenlandse rapport geeft een beeld zoals in andere gemeenten. Qua publieke 
verantwoording kunnen nog stappen worden gemaakt. Operationeel is het in contol. Er zijn 
nog strategische opgaven. Een werkgroep gaat aan de slag met het normenkader van het 
Nederlands Jeugdinstituut (NJI) om het mandaat te versterken. Het rapport wordt 
gepubliceerd op https://www.koggenland.nl/bestuur-en-organisatie/publicaties-en-links-
van-de-rekenkamercommissie_43385/. 
 
Toelichting handreiking 3D-document en Best Practices 
Herbert ter Beek is voor de NVRR 3 Ddenktank bezig met 2 parallelle projecten: 

1. Actualisatie van het 3D-informatiedocument 
2. Inventariseren van best practices 

Voor het actualiseren van het informatiedocument is een klankbordgroep opgericht, zij lezen 
mee. Mocht u op dit onderwerp nog materiaal of rapportages beschikbaar hebben, aarzel niet 
om dit door te geven aan herbert.ter.beek@bea.nl. Vragen/bevindingen rondom best practices 
toe zijn toegelicht. Nog meer ideeën over best practices: geef het door aan Herbert. Ook 
recente (vanaf eind 2015) onderzoeken rondom het sociaal domein, welke (nog) niet op de 
website van de NVRR staan, ontvangt hij graag. 
 
Samenwerking Inspectie SZW Peter Vijgeboom en Jos Lamboo 
Peter Vijgeboom bespreekt het vervolg voor nadere samenwerking. Wat willen de inspectie 
en de rekenkamers samen? Wat zijn aandachtspunten, suggesties en ontwikkelpunten? 
In de vorige 3D-denktank in maart '17  waren aanwezigen allen enthousiast. Ook op het 
landelijke congres was de oproep om het stelsteltoezicht te versterken. Nu worden concrete 
mogelijkheden tot vervolg gepeild.  
De Inspectie verricht bij gemeenten ‘case onderzoek’.  Jos Lamboo licht toe dat op de website 
van de inspectie wordt gepubliceerd welk onderzoek gedaan wordt en welke gemeente 
hieraan deelneemt. In het Inspectierapport is echter niet meer zichtbaar welke gemeente 
hieraan heeft deelgenomen. In het rapport geeft de inspectie een algemeen beeld en niet 
alleen over de betreffende gemeente. 
 
Het is niet vanzelfsprekend dat wat de inspectie op gemeenteniveau teruglegt ook naar de 
rekenkamer gaat. Dit een hotissue dat de Inspectie gaat oppakken. 
De aanwezigen willen graag op de hoogte gebracht worden als de Inspectie onderzoek 
binnen hun gemeente start.  Sowieso willen de aanwezigen weten wanneer hun gemeente 
mee doet aan een case onderzoek van de inspectie. 
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Peter suggereert een pilot te doen; welke informatie is er landelijk en lokaal beschikbaar, hoe 
pakt de inspectie het onderzoek aan en hoe pakt de rekenkamer deze aan. Een voorstel is om 
de onderzoeksgroslijst toe te sturen aan Peter, hij maakt hier een lijst van en gaat na welke 
thema's matchen met een thema van de inspectie. Naar aanleiding daarvan kan bijvoorbeeld 
een themasessie georganiseerd worden. Het verzoek is om de mailinglijst van de 3D-
denktank te delen. Geen van de aanwezigen maakt bezwaar.  
 
Actualiteiten en vervolgafspraken 
Actualiteiten 

 Rekenkamer Utrecht is bezig met: 
o Lang zelfstandig thuis wonen; 
o Jongeren met arbeidsbeperking; 
o Opvang dak- en thuislozen. 

 Het verantwoordingsonderzoek van de AR is in mei aan de Tweede Kamer gestuurd. 
Dit staat ook op de website van de NVRR en is verspreid onder de 3D-
denktankleden. In september komt de AR volgens planning met lessen van 
decentralisatie.  

 Verder gaat de AR de komende jaren verder met sociaal domein en onderzoeken 
 doen rondom sociale zekerheid.  

 Rekenkamer Beuningen is momenteel in regionale samenwerking met Nijmegen een 
onderzoek Veilig thuis gestart met de centrale vraag wat de rol van de raad geweest 
in het voortraject bij het opzetten van veilig thuis; is daar op gestuurd en waar leidt 
het toe. 

 Rekenkamer Enschede is bezig met onderzoek naar de bevoorschotting binnen 
bijstand; wat zegt de wet en hoe doen zij het.  

 Ede is opgestart met de inrichting monitor sociaal domein.  
 
Vervolgafspraken 
Het voorstel is om dit najaar weer een bijeenkomst te organiseren, meer informatie volgt. 
Mailing met relevante 3D informatie wordt gewaardeerd, net als publicatie op de website.  
Gezocht wordt naar handige wegen hoe de kennis te delen: nog een platform? Binnen de 
NVRR omgeving is de meest geëigende plaats. Dit neemt de commissie Digitaal Kennisdelen 
op.   
 
Tineke dankt allen hartelijk voor hun komst en Petra voor de verslaglegging. 
 
 
 


