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Onderwerp: Onderzoeksopzet rekenkamercommissie Purmerend en Beemster inzake de 
implementatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 
 
 
Geachte gemeenteraden, geachte colleges, 
 
De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster biedt u bij deze de 
onderzoeksopzet aan voor het onderzoek naar de implementatie van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 in Purmerend en Beemster. 
 
De voorzitter van de rekenkamercommissie zal vanwege zijn werk als lid van de raad van 
bestuur (CFO) bij het CAK zich volledig afzijdig houden van dit onderzoek. Dit om iedere 
schijn van belangenconflict te voorkomen. Het CAK is in opdracht van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport onder meer verantwoordelijk voor het vaststellen en 
innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor de 
gemeenten. 
 
De vice-voorzitter van de rekenkamercommissie, dhr. Res, heeft vanwege het aflopen van 
zijn termijn eind september afscheid genomen van de rekenkamercommissie. Deze brief is 
daarom alleen ondertekend door de secretaris van de rekenkamercommissie. De 
rekenkamercommissie verwacht op korte termijn weer een nieuwe vice-voorzitter aan te 
kunnen wijzen. 
 
Hoogachtend, 
 
De rekenkamercommissie Purmerend en Beemster, 
          
 
De secretaris              

                   
   
 

 
 
ir. J.N. Wijmenga  
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1 Aanleiding  
De taak van de rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster is: “Het uitvoeren van 

beleidsevaluaties en doelmatigheidsonderzoeken die een bijdrage leveren aan de 

doeltreffendheid van het beoogde gemeentelijk beleid, alsmede de doelmatige en rechtmatige 

voorbereiding en uitvoering daarvan.” (Artikel 2 lid 2 verordening rekenkamercommissie 

Purmerend en Beemster 2015). 

 

In 2017 is met de Rekenkamer Metropoolregio Amsterdam overleg gevoerd over het opstarten 

van een gezamenlijk onderzoek naar dit thema, waarbij de uitvoering in de gemeente Zaandam, 

Purmerend en Beemster vergeleken zouden worden. Vanwege capaciteitsgebrek bij de 

Rekenkamer Amsterdam op dit thema is dit onderzoek nog niet van de grond gekomen. In het 

jaarplan voor 2018 dat in februari naar de gemeenteraad is gezonden, is bewust ruimte 

vrijgelaten voor een derde onderzoek dat dit jaar nog kan worden gestart. De 

rekenkamercommissie (in nieuwe samenstelling) wil graag dit thema onderzoeken. Waar mogelijk 

en zinvol wordt de samenwerking gezocht met de Rekenkamer Amsterdam.  

 

In de vergadering van de gemeenteraad van Purmerend van 26 april 2018 is een motie 

aangenomen van de PvdA waarin de raad besluit om: 

 

A. de rekenkamercommissie te verzoeken op zo kort mogelijke termijn (en waar nodig in 

samenspraak met de auditcommissie) onderzoek te doen naar: - (de effectiviteit en doelmatigheid 

van) de wijze van financieren van de WMO hulpmiddelen; - de schommelingen in het (benodigde) 

WMO Hulpmiddelenkrediet, om vervolgens op basis daarvan tot conclusies en aanbevelingen 

voor de toekomst te komen. 

 

B. de rekenkamercommissie te verzoeken de raad binnen twee maanden na heden te informeren 

over de vraag of zij het onderzoek wil verrichten en of het onderzoek nog in 2018 kan worden 

gestart. 

 

Voor zover passend binnen de verantwoordelijkheden van de rekenkamercommissie is de wens 

van de raad meegenomen bij het opstellen van deze onderzoeksopzet. Het onderzoek is opgezet 

als een regulier rekenkameronderzoek, waarbij onafhankelijk van de auditcommissie gewerkt 

wordt. 

 

2 Doel- en vraagstelling 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

 

“In welke mate heeft de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in 

Purmerend en Beemster geleid tot een doelmatige en doeltreffende toegang tot maatschappelijke 

ondersteuning?” 

 

- Op welke manier hebben de gemeenten Purmerend en Beemster invulling gegeven aan 
de thema’s uit de WMO? 

- In welke mate heeft de invoering van de WMO geleid tot meer participatie van burgers? 
- Hoe wordt de kwaliteit van de dienstverlening door de zorgvragers ervaren? 
- Welke knelpunten en successen worden in de uitvoering van het beleid ervaren? 
- In welke mate wordt het beleid op een doelmatige wijze uitgevoerd? 
- Welke mogelijkheden hebben raad en college om de kwaliteit van de uitvoering en de 

hoogte en voorspelbaarheid van de kosten te controleren en te beïnvloeden? 
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3 Afbakening en methodiek 
Het onderzoek richt zich primair op de periode 2015 tot heden, waarbij onderstaande 

documenten van belang zijn bij de beoordeling van de gemaakte beleidsafspraken tussen raden 

en colleges: 

 

- Aangepast WMO beleid 26 oktober 2017 

- Besluit maatschappelijke ondersteuning Beemster 2017 

- Beleidsplan AWBZ/WMO 2014  

- Verordening WMO Purmerend 2016 

- Verordening WMO Beemster 2016 

 

Naast de formele afspraken, zijn de raden regelmatig geïnformeerd over de manier waarop de 

decentralisaties in het sociaal domein worden aangepakt, bijvoorbeeld via memo’s of aanvullende 

toelichtingen in commissies en raden. Al deze informatie wordt betrokken bij het onderzoek, voor 

zover deze betrekking heeft op de manier waarop invulling wordt gegeven aan de gemaakte 

afspraken en deze effect hebben op de doelmatigheid en doeltreffendheid. 

 

4 Planning en organisatie 
Voor het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de reguliere capaciteit van de 

rekenkamercommissie, dat wil zeggen de formatie voor de secretaris/onderzoeker en de externe 

leden van de rekenkamercommissie.  

 

Er zal een beroep gedaan worden op de ambtelijke organisatie voor een ambtelijk 

contactpersoon en inhoudelijke expertise bij het beoordelen van de informatie uit het desk 

research. In de aankondiging van het onderzoek zal, conform de verordening, ook de vraag naar 

een ambtelijk contactpersoon neergelegd worden bij de gemeentesecretaris.  

 

De planning voor het onderzoek is als volgt: 

Planning onderzoek  
  

 
Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Apr Mei 

Onderzoeksopzet                 

Deskresearch, dossier-onderzoek                 

Interviews                 

Concept rapport                 

Aanpassingen concept rapport                 

Vaststellen concept rapport                 

Ambtelijk hoor                 

Bestuurlijk hoor                 

Commissie en raad                 
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