Persbericht 12 april 2011
Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Scherpenzeel onderzocht
Met een pragmatische werkwijze weet de gemeente Scherpenzeel 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 rapport 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. Een andere constatering is dat de
WMO-raad vanwege uiteenlopende redenen de afgelopen jaren niet heeft kunnen
functioneren. Daartegenover staat dat uit het klanttevredenheidsonderzoek van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning is gebleken dat de meeste cliënten tevreden zijn.
Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek is een zestal aanbevelingen geformuleerd. De rekenkamercommissie beveelt onder andere aan om beter gebruik te maken van reeds bekende
informatie over deze groep inwoners. Hierdoor kunnen concrete toetsbare doelstellingen
worden vastgesteld. De communicatie tussen de gemeente, de WMO-raad en de cliëntenraad
verdient ook meer aandacht. Het college plaatst in haar bestuurlijke reactie een aantal
kanttekeningen bij de conclusies en wijst onder andere op haar specifiek Scherpenzeelse
beleid.
Waarom dit onderzoek?
De rekenkamercommissie werkt voor acht gemeenten. Jaarlijks roept de commissie de
inwoners van deze gemeenten op om mogelijke onderzoeksonderwerpen in te dienen. Met dit
onderzoek is de commissie ingegaan op een vraag van een inwoner over rolstoelvriendelijkheid. Deze vraag is breder getrokken naar het beleid van de gemeente voor
inwoners met lichamelijke beperkingen.
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

