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Rekenkamercommissie pleit voor bredere benadering risicomanagement
sociaal domein in Barneveld
De gemeente Barneveld is goed doordrongen van het belang van risicomanagement in het
sociaal domein. Wel valt hier nog winst te halen. Het risicomanagement in het sociaal
domein is vooralsnog voornamelijk financieel ingestoken. Dit concludeert de
rekenkamercommissie onder andere naar aanleiding van een onderzoek naar het
risicomanagement in het sociaal domein. Dit onderzoek voerde de rekenkamercommissie uit
op verzoek van de auditcommissie van de gemeenteraad.
Uit het onderzoek blijkt dat het risicomanagement bij de gemeente Barneveld goed op de
agenda staat van het college en het ambtelijk apparaat. Op dit moment is het
risicomanagement in Barneveld - net als in de meeste andere gemeenten – primair wel nog
financieel ingestoken. De rekenkamercommissie pleit voor een bredere benadering, waarbij
ook de beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s in beeld worden gebracht. Het advies
aan de raad is om te bepalen welke informatie betreffende risico’s in het sociaal domein hij wil
ontvangen.
Naar aanleiding van het onderzoek adviseert de rekenkamercommissie de gemeente een
passend en adequaat systeem van risicomanagement in te richten. Dit systeem moet
bijvoorbeeld risico’s koppelen aan gestelde doelen en beheersmaatregelen. Ook adviseert de
rekenkamercommissie om taken rondom het systeem van risicomanagement formeel vast te
leggen en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen hiervan op de hoogte zijn.
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie samen met de raad uit te werken in een bijeenkomst met de
Adviesraad Sociaal Domein en ambtenaren. Vervolgens wil het college de uitkomsten van deze
bijeenkomst opnemen in het beleidsplan Sociaal Domein dat gepland staat voor het derde
kwartaal van 2018. De rekenkamercommissie kan zich hierin vinden.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie werkt voor de gemeenten
Barneveld, Bunnik, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, en
Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
mevrouw Bea Meijboom, secretaris/onderzoeker van de rekenkamercommissie,
tel: 0342 – 495 830 of 06 - 101 55 321, b.meijboom@barneveld.nl.
Het onderzoeksrapport kunt u vinden op www.rkvalleienveluwerand.nl.

