
 

 
 
 
Nawoord  
 
Wij danken het college van burgemeester en wethouders voor de reactie op het onderzoeksrapport 
‘Onderzoek uitvoering inclusiebeleid’.  
 
Het onderzoek heeft diverse leer- en verbeterpunten opgeleverd. Op basis hiervan doet de 
Rekenkamercommissie drie aanbevelingen aan de raad om vanuit zijn kaderstellende rol (opnieuw) 
zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven aan het inclusiebeleid van de gemeente Tynaarlo. 
 
In de bestuurlijke reactie geeft het college aan, dat het op dit terrein reeds belangrijke stappen zijn 
gezet. En wel door extra inzet op maatwerk binnen de Wmo en door de opzet van de nieuwe 
Adviesraad Sociaal Domein. Naar inschatting van de commissie maakt het college hiermee 
onvoldoende gebruik van de kansen en mogelijkheden van dit onderzoek voor het vaststellen van 
een beter inclusiebeleid.  
 
Met dit nawoord wil de Rekenkamercommissie de raad in overweging geven om met het overnemen 
van de drie aanbevelingen de basis te leggen voor een weloverwogen inclusiebeleid met inbegrip van 
een goede uitvoering hiervan in de praktijk. We lichten dit toe aan de hand van twee kernpunten uit 
de bestuurlijke reactie: 
 

1. Focus op maatwerk binnen de Wmo is niet voldoende voor een goed inclusiebeleid 
Aanbevelingen 1 en 2 beogen dat het gemeentebestuur in nauwe samenspraak met de doelgroep en 
maatschappelijke partners gaat bekijken wat er met het inclusiebeleid kan en zou moeten worden 
bereikt en hoe vervolgens de uitvoering hiervan kan worden gevolgd en gewaarborgd. Het college 
stelt dat hieraan reeds (voldoende) uitwerking is gegeven door (meer) inzet op maatwerk binnen de 
Wmo.  
De Rekenkamercommissie beaamt zondermeer, dat maatwerk binnen de WMO een essentiële pijler 
is onder het inclusiebeleid. Maar op basis van het onderzoek wil de commissie de raad erop wijzen, 
dat toegankelijkheid (veel) meer omvat dan alleen het verstrekken van individuele WMO-
voorzieningen. Zo is en blijft ook aandacht nodig van de gemeente voor het verbeteren van de 
toegankelijkheid voor inwoners die geen WMO-aanvraag indienen c.q. voor toegankelijkheid binnen 
het fysieke domein alsook voor de digitale en schriftelijke toegankelijkheid. Vandaar de 
aanbevelingen 1 en 2 om hier in brede zin naar te kijken.  
 

2. Samen met doelgroep en/of maatschappelijke partners nagaan hoe optimaal gebruik kan 
worden gemaakt van ervaringsdeskundigheid  

Aanbeveling 3 is om de ervaringsdeskundigheid (weer) goed in positie te brengen zodat zij maximaal 
kan meedenken over (de uitvoering) van het inclusiebeleid. Het college stelt dat het instellen van een 
nieuwe Adviesraad Sociaal Domein hiervoor de oplossing is. Op basis van het onderzoek acht de 
Rekenkamercommissie het voorbarig om hiervan uit te gaan.  
 



 
 
De rekenkamercommissie adviseert, mede omwille van het maatschappelijke draagvlak, om hierover 
eerst een open gesprek aan te gaan met de doelgroep en/of maatschappelijke partners. Afhankelijk 
van de uitkomst hiervan kan een weloverwogen besluit worden genomen over de positie van 
ervaringsdeskundigheid binnen of buiten de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.  
 
De rekenkamercommissie volgt met belangstelling de wijze waarop de aanbevelingen invulling zullen 
krijgen.   
 
We bedanken het VN-panel, de medewerkers van de gemeente Tynaarlo, de betrokken 
zorgorganisaties, de wethouder en de raadsleden voor hun medewerking aan dit onderzoek.  
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