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Beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen in Woudenberg in ontwikkeling
De gemeente Woudenberg heeft in haar beleid voor inwoners met lichamelijke beperkingen hoge
ambities. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand in de
gemeente Woudenberg. Bij de beleidsontwikkeling is volgens de commissie een aantal verbeteringen
mogelijk. 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. De rekenkamercommissie heeft geconcludeerd dat er beperkt gegevens en
gegevensanalyses aanwezig zijn waarop het beleid gebaseerd kan worden. Desondanks heeft de
gemeente hoge ambities, evenals het Platform Gehandicaptenbeleid Woudenberg. Vanwege de
beperkte informatie over de doelgroep is echter lastig vast te stellen in hoeverre de gemeente afdoende
voorziet in de behoeften van deze doelgroep.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie heeft een zestal aanbevelingen geformuleerd om het beleidsproces te
optimaliseren. Deze zijn onder andere gericht op de informatievoorziening, informatieanalyse en het
nader uitwerken van het beleid in toetsbare doelstellingen met bijbehorende activiteiten en financiële
middelen. Daarnaast is verbetering van de relatie met de cliëntenorganisaties een aandachtspunt. Het
college van burgemeester en wethouders heeft in haar bestuurlijke reactie op het rapport de
aanbevelingen onderschreven.
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. Een inwoner uit Woudenberg
heeft de rekenkamercommissie gevraagd om te kijken naar de rolstoelvriendelijkheid van de gemeente.
De rekenkamercommissie heeft besloten om de vraag breder te trekken en te kijken naar het beleid van
de gemeente voor inwoners met lichamelijke beperkingen. Hoe groot deze groep inwoners is, is
onbekend. De gemeente gaat uit van een schatting van 1.500 inwoners.
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 Barbara Does, secretaris/onderzoeker van de
rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830, of b.does@barneveld.nl. Zie ook
www.rkvalleienveluwerand.nl

