
 

Motie 
 

Borgen publieke verantwoording Sociaal Domein 

 

 

De gemeenteraad van Sittard-Geleen, in vergadering bijeen op woensdag 12 november 2014 

 

Gehoord de beraadslagingen over  De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de 

Participatiewet.  

 

overwegende dat: 

• de gemeente Sittard-Geleen steeds meer te maken krijgt met allerlei samenwerkingsvormen 

en schaalvergrotingen; 

• de gemeente er de komende jaren, onder andere door de decentralisaties binnen het  sociaal 

domein op het terrein van de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke 

ondersteuning, een aantal belangrijke taken zowel in kaderstelling, uitvoering als in budget 

bij krijgt; 

• de taakoverdracht ten gevolge van de decentralisaties er voor zorgt dat er steeds meer en 

grotere samenwerkingsverbanden ontstaan c.q. zullen ontstaan; 

• het realiseren van de doelstellingen ten aanzien van het sociaal domein niet alleen door 

middel van subsidies en samenwerkingsvormen wordt bereikt maar ook door inkoop van 

diensten bij sociaal-maatschappelijke- en zorginstellingen.  

• het belangrijk is dat de gemeenteraad en  de afzonderlijke gemeenteraadsleden een goed 

inzicht hebben in het functioneren van dit soort samenwerkingsvormen en inkooptrajecten 

om daarmee zowel hun kaderstellende als controlerende taak te kunnen uitvoeren; 

• de Gemeentewet zodanig wordt aangepast dat de rekenkamercommissie bevoegd is tot het 

voeren van onderzoek bij  

o openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet 

gemeenschappelijke regelingen; 

o naamloze en besloten vennootschappen waarin de gemeente een 

meerderheidsbelang heeft 

o andere privaatrechtelijke rechtspersonen de waaraan de gemeente een subsidie, 

lening of garantie heeft verstrekt ten bedrage van minstens vijftig procent van de 

baten van deze instelling 

• de rekenkamercommissie Sittard-Geleen-Stein onderzoek zou moeten kunnen verrichten bij 

instellingen die diensten verlenen op het terrein van de jeugdzorg, arbeidsparticipatie en 

maatschappelijke ondersteuning ; 

 

 

 

 



constaterende dat: 

• dat ten aanzien van de decentralisaties in het sociaal domein veel nog onduidelijk is met 

betrekking tot de sturing en controle en de verdeling van de hierbij behorende 

bevoegdheden; 

• dat de rekenkamercommissie een belangrijke bijdrage kan leveren om deze controlerende 

taak te ondersteunen; 

• in de Kadernota verbonden partijen, vastgesteld door de raad op 12 december 2013, is 

opgenomen dat verbonden partijen onderwerp van onderzoek kunnen zijn voor de 

rekenkamercommissies; 

• geen lacune mag ontstaan in de mogelijkheden tot rekenkameronderzoek naar instellingen 

en diensten die geleverd zijn op het terrein van de drie decentralisaties; 

 

verzoekt het college er voor te zorgen dat: 

• bij elke aanbesteding en dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit in de 

bepalingen van het contract standaard een verplichting tot medewerking aan 

rekenkameronderzoek is opgenomen; 

• in elke dienstverleningsovereenkomst die de gemeente afsluit bepalingen zijn opgenomen 

waarmee de rekenkamercommissie  van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en/of in 

samenwerking in staat worden gesteld om alle informatie te verkrijgen die voor de wettelijke 

uitoefening van de rekenkamercommissie taak nodig is. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Math Nijsten, 

fractievoorzitter DNA 


