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Op 11 februari 2020 ontvingen wij van u het rapport  van de Rekenkamercommissie ‘Dagbesteding - 
Goed voor Elkaar?‘ U vraagt ons om een reactie op de aanbevelingen van het rapport. 
 
Het onderzoek 
De Rekenkamercommissie heeft onderzocht of de taak dagbesteding en de voorliggende voorzieningen  
in het kader van de Wmo 2015 doelmatig en doeltreffend worden uitgevoerd. Het gaat dus niet om 
arbeidsmatige dagbesteding. Verder heeft de Rekenkamercommissie onderzocht of de gemeenteraad 
van Brummen in dit kader voldoende stuur- en verantwoordingsinformatie heeft en of deze informatie 
door de gemeenteraad benut is om de kaderstellende en controlerende taak te vervullen. 
In hoofdstuk 3 trekt de Rekenkamercommissie een aantal conclusies.  
 
Reactie college 
Kaderstelling  
Het college kan de conclusies zoals verwoord in hoofdstuk 3 van het rapport in grote lijn volgen, met 
name daar waar het gaat om de verdere ontwikkeling van de kaderstelling. Wij constateren dat de 
Rekenkamercommissie in haar onderzoek niet altijd helder de rollen en verantwoordelijkheden van 
gemeenteraad en college scheidt. Dat neemt niet weg dat het college graag met de gemeenteraad in 
gesprek gaat over de toekomstige strategische beleidsontwikkeling. Daarbij  zal ook rekening gehouden 
moeten worden met de toekomstige vergrijzing en een mogelijk  toenemende behoefte aan zwaardere 
maatwerkvoorzieningen. 
 
Toegang en toewijzing 
Voor wat betreft de conclusies in het kader van toegang en toewijzing (hoofdstuk 3.2 en 3.3. van het 
rapport) concludeert het college dat besluiten die hierover in het verleden genomen zijn passen binnen de 
kaderstelling door de raad. Dat een aantal (uitvoerings)richtlijnen of beschrijvingen niet besproken zijn 
met de gemeenteraad, is het gevolg van de verschillende verantwoordelijkheden van de gemeenteraad, 
college en uitvoeringsorganisatie. Voor de toekomstige discussie is het van belang dat de juiste balans 
gevonden wordt in de verschillende verantwoordelijkheden en taken van college, raad en 
uitvoeringsorganisatie. 
 
Financiële ontwikkeling  
De rekenkamercommissie doet bevindingen over mogelijke overschrijdingen van de begroting op het 
onderdeel dagbesteding. Het college onderschrijft die bevindingen daar waar het gaat om de periode 
waarover het onderzoek plaatsvond, niet. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen. De actuele cijfers uit 
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de concept jaarrekening 2019 laten een negatiever beeld zien. Op moment dat hierover meer 
duidelijkheid bestaat zal het college de gemeenteraad informeren. 
 
Tot slot 
Voor de toekomst willen wij samen met de raad in gesprek over toekomstige strategische keuzes binnen 
de Wmo en het sociale domein.  
De aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamercommissie zullen daarbij door het college ter 
harte worden genomen. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Brummen, 

 
M. Klos A.J. van Hedel 
secretaris burgemeester  


