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Geachte raadsleden,
Bijgaand bieden wij u het onderzoeksrapport ‘Samen verantwoordelijk, iedereen doet mee’,
Participatie in het Sociaal Domein’ in de gemeente Gemert-Bakel.
In dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie Participatie in het Sociaal Domein van de
gemeente Gemert-Bakel onderzocht. Achtergrond van het rapport was gelegen in de wens hoe
de gemeenten Laarbeek en Gemert-Bakel concreet invulling geven aan de ambitie om het
samenspel tussen inwoners en de gemeente anders in te vullen. Ook is bekeken hoe de
inwoners dit ervaren. Hierbij is specifiek ingezoomd op het sociaal domein, waarbij een viertal
casestudies zijn onderzocht.
Zij stelt vast dat burgerinitiatieven wel degelijk meerwaarde hebben in het sociaal domein naast
het aanbod van de gemeente en professionele instanties. Op de pagina’s 10 en 11 van het
rapport treft u enkele beslispunten aan die voor u als raad nuttig zijn te overwegen. Bovendien
biedt hoofdstuk 3 een leidraad voor de toekomst.
Mocht u nog vragen hebben dan is de Rekenkamercommissie graag bereid om een nadere
toelichting te geven op de conclusies en aanbevelingen. Het bureau dat het onderzoek heeft
uitgevoerd zal in de raadscommissie Sociaal Domein, Sport & Onderwijs op 22 november het
geheel presenteren.

Tot slot willen wij u meegeven dat wegens omstandigheden dit onderzoek pas nu wordt
opgeleverd. Onze excuses daarvoor. Gelukkig kunnen wij u melden dat wij in een nieuwe RKC
samenstelling met diverse onderzoeken bezig zijn. Wij zullen u in 2019 daarover regelmatig
berichten en zo goed mogelijk betrekken zodat u baat heeft in het uitvoeren van uw taak als
gemeenteraad.
Wij wensen u veel succes toe bij de bespreking van het rapport.
Met vriendelijke groet,
De heer John Verhoeven,
Voorzitter gezamenlijke Rekenkamercommissie
Gemert-Bakel - Laarbeek
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