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Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Renswoude onderzocht
Met een pragmatische werkwijze weet de gemeente Renswoude te voorzien in de behoeftes van de
inwoners met lichamelijke beperkingen. Het maken van beleid voor deze groep mensen kan volgens
onderzoek van de rekenkamercommissie beter. Het onderzoeksrapport is vandaag aangeboden aan
de gemeenteraad.
Uitkomsten van het onderzoek
Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe effectief het gemeentelijk beleid is voor mensen met een
lichamelijke beperking. Vanwege de beperkte informatie over de doelgroep is lastig vast te stellen in
hoeverre de gemeente voldoende voorziet in de behoeften van deze doelgroep. Zo is de omvang van de
groep niet bekend. Verder constateert de rekenkamercommissie dat de Wmo-klankbordgroep nog niet
optimaal functioneert. De rekenkamercommissie heeft echter geen signalen gekregen dat er mensen
tussen de wal en het schip vallen. Door de schaal van de gemeente en de goede en frequente contacten
tussen de gemeente en de vrijwilligersorganisaties, kerken en professionals en de goede bereikbaarheid
van de beleidsmedewerkers Wmo wordt klaarblijkelijk goed voorzien in de wensen en behoeften van de
doelgroep.
Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek zijn acht aanbevelingen geformuleerd. De rekenkamercommissie adviseert
onder andere om beter gebruik te maken van al bekende informatie over de betreffende groep
inwoners. Hierdoor kunnen concrete toetsbare doelstellingen worden vastgesteld. Dit is van belang bij
mogelijke bezuinigingsdiscussies en voor een verantwoorde aansluiting bij bijvoorbeeld de gemeente
Veenendaal. Door een eventuele aansluiting wordt het werk omvangrijker en volstaat de bestaande
werkwijze niet meer.
Ook adviseert de rekenkamercommissie om aandacht te besteden aan de taak en positie van de Wmoklankbordgroep. Van belang hierbij is dat de inbreng van de mensen met een lichamelijke beperking
voldoende wordt gewaarborgd.
Het college onderschrijft in haar bestuurlijke reactie een deel van de aanbevelingen van de
rekenkamercommissie, maar benadrukt dat de gemeente een zo groot mogelijk deel van het WMObudget wil gebruiken voor de uitvoering van maatregelen. De gemeente streeft ernaar om het aandeel
dat aangewend wordt voor beleidsvoorbereiding, controle en evaluatie zo veel mogelijk te beperken.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de efficiëntie
van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen, en werkt voor de
gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en Zeewolde.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met B. Meijboom, secretaris/onderzoeker van de
rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384, of b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook
www.rkvalleienveluwerand.nl

