Rekenkameronderzoek wonen, werk, welzijn en zorg
Gemeenten leveren grote inspanningen op het gebied van wonen, werk, welzijn
en zorg. De financiële budgetten staan onder druk, terwijl verantwoordelijkheden
toenemen met de voorgenomen decentralisatie vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (Awbz) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), de invoering van de Wet werken naar vermogen en de transitie van de
jeugdzorg. Hiermee groeit de totale gemeentelijke begroting in de komende jaren
naar verwachting met zo’n 20%. Maar dit is niet voldoende omdat het Rijk
kortingen inboekt en bij ongewijzigd beleid de uitgaven toenemen door
demografische en economische ontwikkelingen.
Hoe scoort uw gemeente?







Hoe staat uw gemeente er voor? Bieden prestaties uit het verleden garanties voor
de toekomst? Hoe toekomstbestendig zijn beleid, uitvoering en organisatie? Zijn
het gemeentelijk bestuur en beleid rechtmatig, doeltreffend en doelmatig? Wij
kunnen u van dienst zijn bij de beantwoording van deze vragen en de daarbij door
u als rekenkamer(commissie) te kiezen invalshoek.
Verleden-heden-toekomst
U kunt terug kijken naar het verleden: welke lessen zijn te leren van de invoering
en uitvoering van (nieuwe) verantwoordelijkheden? En u kunt vooruit kijken naar
de toekomst: voor welke opgaven staat de gemeente, welke risico’s zijn er en
welke beheersmaatregelen zijn mogelijk?
Of u kunt in een vervolg- of opvolgingsonderzoek nagaan hoe tot op heden eerdere
aanbevelingen van u(w Gemeenteraad) zijn gerealiseerd en hoe ingespeeld wordt
op nieuwe ontwikkelingen.
Focus-integraal
In uw onderzoek kunt u inzoomen op een specifiek werkgebied of onderwerp. U
kunt in uw vraagstelling ook een brug slaan tussen domeinen. Met samenhang in
activiteiten en bundeling van inspanningen bieden gemeenten mogelijk het hoofd
aan de maatschappelijke opgaven waar zij voor staan. Wij beschikken over de
kennis en ervaring om met een specifieke focus te opereren of juist integraal te
kijken.
Algemeen-Verdiepend
Afhankelijk van uw voorkeur kan een onderzoek bestaan uit een algemene
verkenning, het uitvoeren van een quick scan of verdiepend onderzoek.

Ervaring rekenkameronderzoek en gemeenten
De WMO Adviesgroep heeft voor verschillende rekenkamercommissies en
gemeenten activiteiten verricht op het gebied van wonen, zorg, maatschappelijke
ondersteuning en sociale werkvoorziening. Kijk voor onze producten en de
resultaten van andere activiteiten op onze website (www.wmoadviesgroep.nl).
Contact
Meer weten over een toepassing van onze diensten binnen uw gemeente? Neem
vrijblijvend contact op met WMO Adviesgroep: 0294 491402.
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