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- Kennis te nemen van de opgestelde rapportage 'Onderzoek Sociaal Domein Hengelo'
- De volgende aanbeveling aan het college aan te bieden ter uitvoering en opvolging;
•
Bouw het integraal werken verder uit door te zorgen voor een betere aansluiting van het domein
Werk & Inkomen en samenwerking met derden partijen.
- Aan de volgende aanbeveling samen met het college uitvoering te geven:
•
Bepaal met voorrang de gewenste Informatiepositie van de raad om kaders (bij) te stellen voor de
transformatie van het sociaal domein en de informatie die nodig is om vast te stellen of de beoogde
resultaten zijn of kunnen worden gerealiseerd.
- De volgende aanbevelingen als raad over te nemen en tevens te betrekken bij de opgerichte Werkgroep
Sociaal Domein:
•
Zoek als raad actief de samenwerking met andere gemeenteraden, niet alleen binnen de Twentse
14 gemeenten, maar ook daarbuiten.
•
Benut als raad de Informatiepositie voor een duidelijke koers voor het sociaal domein.
- De volgende aanbeveling niet over te nemen:
•
Gebruik visualisaties zoals de mindmaps in de bijlagen als hulpstructuur voor het inzichtelijk
houden van de gevolgen van toekomstige beslissingen binnen de gekozen koers voor het sociaal domein
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De Rekenkamercommissie Hengelo biedt de gemeenteraad het resultaat aan van het onderzoek'sociaal
domein Hengelo'. Een onderzoek dat gezamenlijk is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer en een
aantal lokale rekenkamer(commissie)s, waaronder de Rekenkamercommissie Hengelo. Vla deze rapportage
presenteert de Rekenkamercommissie Hengelo de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek sociaal
domein en geeft daarmee inzicht in de inrichting van het sociaal domein van de gemeente Hengelo ultimo
maart 2018. Verder laat het onderzoek de onderlinge verwevenheid zien tussen de onderdelen van het
sociaal domein.
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