Rekenkamercommissie

Mogelijke onderzoeksonderwerpen Rekenkamercommissie Waalre
Armoedebeleid/schuldhulpverlening.
Armoedebeleid en, als belangrijk aspect daarvan, schuldhulpverlening staan momenteel
bijzonder in de belangstelling. Als gevolg van de coronacrisis kent ons land een ongekende
economische neergang, met ster oplopende werkloosheidcijfers. De verwachting is dan ook
dat een beroep op het armoedebeleid in het algemeen en de schuldhulpverlening in het
bijzonder drastisch zal toenemen











Hoe ziet het geldende armoedebeleid het beleid met betrekking tot de
schuldhulpverlening van de gemeente eruit: wat zijn de doelstellingen, welke
regelingen zijn er, op welke doelgroepen zijn deze gericht en hoe worden de
beschikbare financiële middelen ingezet?
Zijn voor de diverse regelingen ter bestrijding en voorkoming van armoede de
beoogde doelgroep(en) duidelijk geïdentificeerd? Heeft de gemeente zicht op de
ontwikkeling van en binnen de doelgroepen (instroom en uitstroom) en de oorzaken
hiervan?
Zijn de beoogde effecten van de genomen maatregelen duidelijk? Wat is er op grond
van de beschikbare gegevens te zeggen over de doelmatigheid en doeltreffendheid?
Welke indicatoren worden gehanteerd?
Welke resultaten zijn inmiddels bekend en wat vinden de betrokken partners daarvan?
Hoe is de nazorg georganiseerd om te voorkomen dat mensen terugvallen en opnieuw
schulden maken?
Hoe zijn de rollen bij armoedebeleid en schuldhulpverlening geregeld en wordt er
conform deze afspraken gehandeld?
Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitvoering van het beleid en de
besteding van de beschikbare financiële middelen?

Rode draden en doorwerking aanbevelingen van de RKC
De vraag rijst of in de onderzoeken van de rekenkamercommissie mogelijk een bepaald
terugkerend patroon te ontdekken valt. Bovendien is het wenselijk om een inzicht te
hebben in de feitelijke doorwerking van de uitgebrachte aanbevelingen. Jaarlijks geeft het
college in het Jaarverslag van de rekenkamercommissie wel aan wat er met de
aanbevelingen is gebeurd, maar het is ook zinvol om na te gaan in hoeverre die
aanbevelingen effect hebben gesorteerd. Daarbij zouden de volgende vragen aan de orde
moeten komen:








Zijn er in de onderzoeken van de RKC aandachtspunten die in de afgelopen 5 jaar
vaak terug komen te herkennen, de zogenaamde ‘rode draden’?
Leiden de aanbevelingen uit RKC onderzoeken tot daadwerkelijke verbeteringen in het
beleid en de beleidsuitvoering?
Waaruit blijkt dat?
Waar zitten vooral de blokkades voor een goede doorwerking?
Wat kan de Rekenkamercommissie zelf beter doen om doorwerking te bevorderen?
Wat kunnen de gemeentelijke spelers (raad, college en ambtelijke organisatie) beter
doen om de doorwerking te bevorderen en echt beter te worden met elkaar?
Is er sprake van een actieve bewaking van de afdoening van de aanbevelingen van de
RKC?

Ouderenbeleid:
Vergrijzing wordt als een majeure ontwikkeling in de samenleving gezien. Forse
inspanningen worden om tijdig en goed in te spelen op deze tendens. Tegen de achtergrond
hiervan komen voor de gemeente de volgende vragen op.






In welke mate is er in Waalre sprake van vergrijzing en een dubbele vergrijzing?
Wordt hier beleidsmatig bewust op ingespeeld?
Via welke beleidsnota’s en thema’s wordt hierop ingespeeld?
Doen de beleidsmatige antwoorden voldoende recht aan deze tendens van vergrijzing?
Op welke thema’s en beleidsvelden zijn extra impulsen wenselijk?

Duurzaamheid:
Duurzaamheid is een actueel thema binnen de landelijke en lokale overheid. Meest bekend
onderdeel is de energietransitie, waar veel gemeenten momenteel mee bezig zijn, maar
duurzaamheid is veel meer omvattend. Daarom is het wellicht zinnig om na te gaan op
welke wijze in Waalre met dit thema wordt omgegaan. Vragen die daarbij kunnen spelen
zijn:











Welke definitie hanteert de gemeente voor duurzaamheid?
Is er een algemeen beleidskader?
Welke deelgebieden worden daarin onderscheiden?
Welke te bereiken doelen worden daarin gesteld?
Is er een logische samenhang tussen die doelen?
Zijn er op de verschillende deelgebieden uitvoeringsprogramma’s vastgesteld?
Hoe vindt in de praktijk de feitelijke uitvoering daarvan plaats.
Welke partijen (in- en extern) betrokken en is er sprake van een duidelijke
rolverdeling?
Hoe is de raad bij de vaststelling van het beleid betrokken?
Op welke wijze wordt de raad over de uitvoering geïnformeerd?

Participatiewet.
Met de invoering van de Participatiewet is een wettelijk kader geschapen, dat beoogt, dat
alle mensen mee moeten kunnen doen, ook de mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt. Zo mogelijk met een (beperkte) economische participatie en als dat niet
mogelijk blijkt met een maatschappelijke participatie. Nagegaan zou kunnen worden op
welke wijze aan deze wettelijke taak invulling wordt gegeven. Daarbij zouden de volgende
vragen beantwoord moeten worden:







In hoeverre is de uitvoering van de participatiewet in de gemeente doelmatig en
doeltreffend voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ?
Wat zijn de beleidsdoelen bij de uitvoering van de participatiewet en welke resultaten
worden bereikt?
Hoe is de ‘architectuur’ en de juridische, organisatorische en financiële vormgeving
van de uitvoeringsorganisatie?
Welke inzet wordt gepleegd voor doelgroepen die een extra afstand tot de
arbeidsmarkt hebben?
Welke belemmeringen voor het behalen van de beleidsdoelen zijn er en worden die
voldoende opgeheven?
Hoe ontwikkelt de doelgroep van de Participatiewet in Waalre zich in en wat zijn daarin
bepalende factoren?





Wat zijn succesfactoren om mensen met een extra afstand tot de arbeidsmarkt (weer)
aan het werk te krijgen?
Op welke manier worden deze succesfactoren geïntegreerd in de aanpak van Waalre?
Hoe wordt de raad over de uitvoering van deze taak geïnformeerd?

