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De raad wordt onder meer voorgesteld:
Kennis te nemen van de opgestelde rapportage ‘Onderzoek Sociaal
Domein Hengelo’
De gepresenteerde aanbevelingen aan het college aan te bieden ter
uitvoering en opvolging.

Portefeuillehouder

Sociaal Domein

Het dictum van het besluit kan op basis van de bespreking in de politieke markt
worden aangepast. Zie hiervoor het raadsadvies.
Historie

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft de gemeenteraad het resultaat van het
onderzoek ‘sociaal domein Hengelo’ aangeboden. Een onderzoek dat gezamenlijk
is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer en een aantal lokale
rekenkamer(commissie)s, waaronder de Rekenkamercommissie Hengelo. Via
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.
De Algemene Rekenkamer heeft in oktober 2017 reeds de eerste bevindingen
voor de Hengelose situatie gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Conform het onderzoeksprotocol van de commissie zijn zowel de
conceptrapportage als de opgestelde Mindmaps aangeboden voor een
(ambtelijke) feitencheck. Dit betreft een check op de feitelijke juistheid van de
bevindingen van het onderzoek, exclusief de conclusies en de aanbevelingen.
De commissie heeft de reactie op de ambtelijke feitencheck in haar overleg en
met de onderzoeker van de Algemene Rekenkamer besproken en zodoende zijn
er in het rapport en de opgestelde Mindmaps aanpassingen verwerkt.
Gelijk met de aanbieding van het onderzoek aan de gemeenteraad heeft de
commissie het onderzoek aangeboden aan het college van B&W. De commissie
heeft het college verzocht om voorafgaand of tijdens de behandeling van het
onderzoeksrapport in een politieke markt, bestuurlijk te reageren. Deze
bestuurlijke reactie is bij de stukken gevoegd.
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Oordeelsvorming

Behandeladvies

Bespreking van het ‘Onderzoek Sociaal Domein Hengelo’ van de
Rekenkamercommissie Hengelo in samenwerking met de Algemene
Rekenkamer.
Er wordt een toelichting gegeven door de onderzoeker van de Algemene
Rekenkamer en door de voorzitter van de Rekenkamercommissie Hengelo.
Hierna wordt de fracties gevraagd om in te gaan op de rapportage en de
voorliggende aanbevelingen zodat aan het eind van de sessie duidelijk wordt
hoe de raad voorgesteld kan worden om de aanbevelingen te adresseren.
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Besluitvorming - hamerstuk

Behandeladvies

In de politieke markt is gesproken over de rapportage van de
Rekenkamercommissie Hengelo. Geconcludeerd is dat de fracties als volgt om
wensen te gaan met de gepresenteerde aanbevelingen.
- 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
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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
hulptructuur voor het inzichtelijk houden van de gevolgen van
toekomstige beslissingen binnen de gekozen koers voor het sociaal
domein
Hiermee kan de zaak worden geagendeerd als hamerstuk in de eerst volgende
raadsvergadering.
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