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Geachte leden, 

 

Op 29 oktober 2015 heeft u de aanbevelingen van de rekenkamercommissie (RKC) 

aan de raad met betrekking tot de Schulddienstverlening overgenomen en daarmee 

het college opdracht gegeven hieraan uitvoering te geven. Sinds dit voorjaar worden 

de door de raad overgenomen aanbevelingen van de rekenkamercommissie 

ingevoerd in Verseon en opgenomen in de actielijst. Hierdoor is de raad, 

ondersteund door de RKC, beter in staat de opvolging van de aanbevelingen te 

monitoren. Via Verseon ontvangt de RKC de afdoening van het college vóór deze 

naar de raad gaat en zij kan daardoor de raad informeren over het oordeel van de 

RKC over de afdoening. Gekozen is om hierbij drie oordelen te hanteren: 

geheel/gedeeltelijk/niet opgevolgd. 

 

In de onderstaande tabel wordt deze informatie samengevat: 

 

Nr.  Korte omschrijving Afdoening college Beoordeling 

2016/196450 Lange termijn effecten 

toegangscriteria meenemen 

in evaluatie 

College doet in 2016 een 

artikel 213 a onderzoek naar 

SDV 

Niet – de opzet en de 

resultaten van het onderzoek 

zijn nog niet gedeeld. 

2016/196482 Voorportaal met bedenktijd 

ter voorkoming van uitval en 

recidive 

Er worden geen algemene 

uitsluitingsgronden meer 

gehanteerd. Ondersteuning 

wordt toegespitst op de 

mogelijkheden van de 

hulpvrager. 

Gedeeltelijk – opvolging 

blijkt niet uit de afdoening 

zelf. Uit andere documenten 

en mondelinge informatie 

blijkt dat sinds deze zomer 

volgens een nieuwe 

werkwijze wordt gewerkt. Zo 

worden cliënten beter 

voorgelicht en wordt de 

recidive-termijn in de praktijk 

nauwelijks toegepast.  
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Nr.  Korte omschrijving Afdoening college Beoordeling 

2016/196499 Afspraken m.b.t. vrijwiligers 

humanitas 

Er worden afspraken 

gemaakt over rolverdeling en 

er worden workshops en 

bijscholing verzorgd 

Geheel  

2016/196516 Wachttijden en 

doorlooptijden in 

verantwoordingsinformatie 

aan de raad 

Deze worden gemonitord Gedeeltelijk – De wacht- en 

doorlooptijden worden 

weliswaar geregistreerd, maar 

hierover wordt, voor zover 

wij kunnen nagaan, (nog) niet 

gerapporteerd aan de raad. 

2016/196539 Vervolgstudie gericht op 

hoger realisatie-% op 90-

dagen en 120-dagen model. 

Geen onderzoek, omdat 

modellen in meeste gevallen 

niet worden overschreden. 

Gedeeltelijk – Het college 

stelt dat het  realisatie-% hoog 

genoeg is en onderzoek niet 

nodig is, maar onderbouwend 

cijfermateriaal is, voor zover 

wij kunnen nagaan,  niet 

aangeleverd. 

 
 
Met deze brief maakt de rekenkamercommissie voor de eerste keer gebruik van de 
mogelijkheid de afdoening van aanbevelingen te beoordelen. Wij vertrouwen er op 
u hiermee van dienst te zijn. 
 
 
 
 
De rekenkamercommissie, 
 
de voorzitter,  
 
 
 
Frans Smit  


