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Onderwerp 
Rekenkameronderzoek ‘uitvoering inclusiebeleid’ 
 
Gevraagd besluit 

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘uitvoering Inclusiebeleid' 
2. Het college opdracht te geven om concrete doelstellingen voor het inclusiebeleid vast te stellen en deze 

uit te werken in  werkafspraken en protocollen. 
3. Het college opdracht te geven om inclusie-indicatoren vast te leggen in het beoogde monitoringsplan 

van het sociale domein. 
4. Het college opdracht te geven om ervaringsdeskundigheid (weer) in de positie te brengen om mee te 

denken over beleid en uitvoering met betrekking tot relevante thema’s. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 

In juli 2016 heeft Nederland het ‘VN‐verdrag rechten voor mensen met een handicap’ geratificeerd. 

Doel van het VN‐verdrag is dat mensen met een beperking op gelijke voet met anderen kunnen 
deelnemen aan de samenleving. Het gaat hierbij zowel om mensen met een chronische ziekte als om 
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Onder toegankelijkheid wordt verstaan 
dat een product of dienst bruikbaar is voor iedereen, dus ook voor personen met een beperking. Het gaat hierbij 
om fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid en om toegankelijke informatie. 

Voor gemeenten is een belangrijke rol weggelegd bij de uitvoering van het VN‐verdrag: 
- binnen het sociaal domein: in de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet is voor gemeenten de verplichting 

vastgelegd om het VN‐verdrag uit te voeren; 
- buiten het sociaal domein: fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte, van gebouwen 

e.d. 
 
Doordat het VN‐ verdrag een breed terrein beslaat en eenvoudige aanpassingen vaak niet toereikend 
zijn, is de uitvoering ervan een zaak van lange adem. Daarom verdient het aanbeveling dat 
gemeenten hiervoor een integraal plan opstellen in de vorm van een Lokale Inclusie Agenda. Op basis 
hiervan kan een gemeente stapsgewijs en planmatig aan de slag gaan met de uitvoering van het VNverdrag. 
Het is tegen deze achtergrond dat de gemeente Tynaarlo in oktober 2018 de visienotitie ‘Op weg 
naar een inclusief Tynaarlo’ en een ‘Uitwerking beleidskader fysieke toegankelijkheid’ heeft 
vastgesteld. 
 
In december 2020 is vanuit verschillende raadsfracties de suggestie gedaan om in 2021 een 
rekenkameronderzoek te doen naar de uitvoering van het inclusiebeleid. De Rekenkamercommissie Tynaarlo 
heeft deze suggestie graag overgenomen. Het gaat hierbij immers om een onderwerp met een groot 



 
 
 

maatschappelijk belang. Omdat er voldoende tijd is verstreken sinds eind 2018 leent dit onderwerp 
zich goed voor een rekenkameronderzoek. 
 
Op basis van het onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:  
 
Aanbeveling 1: stel concrete doelstellingen vast en werk deze uit in werkafspraken en protocollen 
Stel beleid vast met daarin een concrete uitwerking van de belangrijkste thema’s uit de lokale inclusieagenda en 
normen uit het VN-verdrag. De geijkte plek om de beleidsdoelen en -uitgangspunten voor het inclusiebeleid vast 
te leggen en te borgen zijn de diverse beleidsnota’s en meerjarenplannen waaronder de Kadernota Sociaal 
Domein. Zorg dat bij het ontwerpen en/of de uitvoering van het inclusiebeleid optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de expertise en ervaring van ervaringsdeskundigen en zorg- en welzijnsinstellingen in de regio. Het 
bepalen, prioriteren, vastleggen en vaststellen van doelen biedt de raad de mogelijkheid om invulling te geven 
aan zijn kaderstellende en controlerende taak. Hiermee krijgt de uitvoerende organisatie een duidelijke koers 
om op te varen en een basis waar gemakkelijk op terug te vallen is.  
 
Aanbeveling 2: leg in het beoogde monitoringsplan ook inclusie-indicatoren vast 
In de Kadernota Sociaal Domein 2022-2026 is vastgelegd om te werken aan een meer structurele vorm van 
monitoring binnen het sociaal domein. Om uitspraken te kunnen doen over de status en voortgang op het 
gebied van inclusie is het van belang om hiervoor concrete indicatoren vast te leggen om de voortgang 
meetbaar te maken, zowel in het sociaal als in het fysieke domein. Leg hierbij tevens vast wanneer de raad 
hierover geïnformeerd wordt en hoe dit gebeurt.  
 
Aanbeveling 3: breng ervaringsdeskundigheid (weer) in de positie dat zij mee kan denken over beleid en 
uitvoering met betrekking tot relevante thema’s 
Zorg voor helderheid over de taken en verantwoordelijkheden omtrent de inzet van ervaringsdeskundigheid. 
Leg vast wie wanneer geconsulteerd wordt en zorg ervoor dat de ervaringsdeskundigen bij machte zijn om een 
bijdrage te leveren aan de verschillende domeinen, zowel op beleids- als op uitvoeringsniveau. Dit vraagt om 
een adequate bezetting van de Adviesraad Sociaal Domein en het VN-panel, duidelijke werkafspraken en 
protocollen en waar nodig professionele ondersteuning. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 
maatschappelijke partners, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, hun expertise graag delen met de gemeente. Het 
is dan ook zaak om het contact met de betrokken partijen aan te halen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de 
rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Ieder jaar voert de rekenkamer een aantal 
onderzoeken uit.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2021 is de Rekenkamercommissie Tynaarlo gestart met het onderzoek aan de hand van een analyse van de 
inzichten in doeltreffendheid, doelmatigheid en transparantie van het inclusiebeleid. Raadsleden, 
beleidsambtenaren en collegeleden zijn uitgenodigd voor de startbijeenkomst op 14 juni 2021.  
In deze startbijeenkomst is de onderzoeksopzet nader toegelicht en zijn er door de aanwezigen 
aandachtspunten meegegeven. Vervolgens is onderzoeksbureau ZorgfocuZ aan de slag gegaan met het 
voeren van verdiepende gesprekken met ambtenaren vanuit verschillende werkvelden, t.w. communicatie, 
vastgoed, beleid sociaal domein, sport- en speelruimte en uitvoering sociaal domein. Tevens is de 
portefeuillehouder participatie geïnterviewd alsmede stakeholders in de gemeente.  
 
Zoals gebruikelijk is het onderzoeksrapport gedeeld voor ambtelijk- en bestuurlijk wederhoor. Op 17 mei 2022 is 
het rapport aam de gemeenteraad gepresenteerd. Het rapport is voorafgaand aan de bijeenkomst gedeeld 
zodat er inhoudelijke vragen konden worden gesteld. Het onderzoek is, onder leiding van 
Rekenkamercommissie gemeente Tynaarlo, uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ.  
 
 
 
 
 



 
 
 

Onderzoeksopzet, doel en conclusies 
Een totaalbeeld van het inclusiebeleid en de uitvoering en resultaten hiervan is gewenst, maar niet direct 
voorhanden gezien de brede inzet van het beleid op diverse terreinen met verschillende uitvoeringsinstanties. 
Dit onderzoek heeft als doel dit inzichtelijk te maken teneinde aanbevelingen te kunnen doen over inclusie 
binnen de gemeente Tynaarlo.  Wat gaat goed en wat kan beter én hoe? Met de beantwoording van deze 
vragen wil de rekenkamercommissie de kaderstellende en controlerende rol van de raad versterken.  
 
De centrale vraag die door de rekenkamercommissie is geformuleerd luidt: 
 
Hoe geeft de gemeente Tynaarlo vorm en inhoud aan de verplichting om in het sociaal en  fysieke domein 

invulling te geven aan het VN‐ verdrag Handicap en in hoeverre is de feitelijke uitvoering hiervan doeltreffend, 

doelmatig en rechtmatig? 

Hierbij zijn een aantal afgeleide deelvragen geformuleerd, met als doel om de doeltreffendheid, doelmatigheid 
en rechtmatigheid van de (uitvoering van het) beleid te onderzoeken. In het onderzoek zijn deze deelvragen 
aangevuld en aangescherpt, en ingedeeld binnen de thema’s Context, Beleid, Uitvoering, Resultaten en 
Conclusies en aanbevelingen. De deelvragen aan de basis van dit onderzoek luiden als volgt:  
 

Thema 1: Context 

Centrale vraag 
Wat is de doelgroep van het VN-verdrag in de gemeente Tynaarlo? 
 
Deelvragen 

 Hoe groot is de doelgroep in de gemeente Tynaarlo? 

 Uit wat voor subdoelgroepen bestaat deze doelgroep? 

 Wat zijn demografische kenmerken van deze (sub)doelgroepen (denk aan gemiddelde leeftijd, 
opleidingsniveau, economische status, woonvorm of -gebied)? 

 Welke best practices op het gebied van inclusie kunnen worden geïdentificeerd in den lande? 

Thema 2: Beleid en kaderstelling 

Centrale vraag 
Op welke wijze is vorm en inhoud gegeven aan het inclusiebeleid binnen het sociale en fysieke 

domein? 
 
Deelvragen 

 In hoeverre zijn de doelen die gemeente stelt bij het inclusiebeleid duidelijk geformuleerd? 

 Hoe is de samenhang tussen het inclusiebeleid en de overige wetgeving (zoals omgevingswet, 
wet digitale toegankelijkheid)?  

 Op welke wijze geeft de gemeente Tynaarlo binnen het sociaal domein en fysieke domein 
invulling aan de onafhankelijk cliëntenondersteuning voor mensen met een beperking? 

 Hoe krijgt de gemeente een goed beeld van de gewenste voorzieningen in de gemeente? 

 In hoeverre is er bij de voorbereiding binnen de gemeente sprake van zelflerend vermogen? 

 Welke acties onderneemt de gemeente om de beleidsvoorbereiding zo nodig tijdig bij te sturen? 

 Op welke wijze worden de raad, het VN‐ panel en overige inwoners geïnformeerd over en 
betrokken bij de voorbereiding? En hoe wordt dit beoordeeld door de raad, het VN‐ panel en 
overige inwoners? 

Thema 3: Uitvoering en sturing 



 
 
 

Centrale vraag 
Hoe is de uitvoering van het inclusiebeleid georganiseerd? 
 
Deelvragen 

 Tegen welke problemen loopt de gemeente aan bij de uitvoering en hoe pakt de gemeente 
deze problemen aan? 

 Wat zijn de kosten die met de uitvoering van dit beleid zijn gemoeid? 

 Hoe stuurt de gemeente op kostenbewaking en/of op een doelmatige inzet van middelen? 

 In hoeverre is er bij de uitvoering binnen de gemeente sprake van zelflerend vermogen? 

 Welke acties onderneemt de gemeente om de beleidsuitvoering zo nodig tijdig bij te sturen? 

 Op welke wijze worden de raad, het VN‐ panel en overige inwoners geïnformeerd over en 
betrokken bij de uitvoering? En hoe wordt dit beoordeeld door de raad, het VN‐ panel en 
overige inwoners? 

 Hoe geeft de gemeente Tynaarlo invulling aan 1) de onafhankelijk cliëntenondersteuning 
binnen sociaal domein voor mensen met een beperking en 2) hoe toegankelijk is de gemeente 
digitaal voor mensen met een beperking en 3 hoe houdt de gemeente rekening met de fysieke 
toegankelijkheid? 

Thema 4: Resultaten inclusiebeleid 

Centrale vraag 
In hoeverre zijn de gestelde doelen gehaald? 
 
Deelvragen 

 Wat kan gezegd worden over de concrete resultaten als het gaat om het inclusiebeleid (bijv. 
aantal toegankelijk gemaakte gebouwen, duidelijke informatievoorziening, hoe toegankelijk 
waren de stemlokalen, etc.?) 

 Welke resultaten zijn (jaarlijks) geboekt sinds het VN-gedrag binnen het sociaal domein?  

 Wat zijn de resultaten van een eventueel klanttevredenheidsonderzoek? 
 
 

Thema 5: Conclusies en aanbevelingen 

Deelvragen 

 Hoe geeft de gemeente Tynaarlo vorm aan de verplichting om in het beleid sociaal domein en 

het fysieke domein invulling te geven aan het VN‐verdrag handicap? 

 In welke mate zijn de beoogde doelen en maatschappelijke effecten daadwerkelijk 
gerealiseerd? (doeltreffendheid) 

 Zijn de beoogde doelen en maatschappelijke effecten met een zo beperkt mogelijke inzet van 
middelen tot stand gekomen? (doelmatigheid) 

 Voldoet de voorbereiding en uitvoering aan de wettelijke kaders en regelgeving? 
(rechtmatigheid) 

 
De volgende conclusies zijn geformuleerd:  
Conclusie 1: Er zijn geen concrete doelstellingen vastgelegd ten aanzien van inclusie 
In de huidige visie- en beleidsdocumenten zijn geen concrete doelstellingen voor inclusie vastgesteld. Wel zijn 
er verschillende algemene uitgangspunten opgenomen. Uit de gevoerde gesprekken met beleidsmedewerkers 
en de portefeuillehouder blijkt het een bewuste keuze te zijn om geen concrete doelstellingen te formuleren. De 
gedachte hierachter dat hoe scherper de doelstellingen geformuleerd worden, hoe groter de kans dat bepaalde 
groepen inwoners niet worden vertegenwoordigd in de doelstellingen. Deze keuze heeft echter tot gevolg dat 
het slechts beperkt mogelijk is om de uitgangspunten te vertalen in concrete acties waardoor een duidelijke 
koers lijkt te ontbreken.  
 
Conclusie 2: Er ontbreekt zicht op de voortgang van inclusie 
Momenteel vindt er vanuit de gemeente nauwelijks monitoring plaats binnen het thema inclusie. Er zijn geen 
indicatoren opgesteld en er is geen 0-meting verricht. Hierdoor is er maar weinig feitelijke informatie 
beschikbaar over de voortgang en resultaten van het inclusiebeleid. Als gevolg hiervan hebben zowel het 



 
 
 

college als de raad weinig zicht op de geboekte voortgang én daardoor beperkt zicht op de noodzaak of 
mogelijkheden voor verbeteringen.  
Hoewel in de Kadernota van het Sociaal Domein 2022-2026 is vastgelegd om werk te maken van een meer 
structurele vorm van monitoring, wordt niet duidelijk welke plaats inclusie hierin zal krijgen. Ook is niet duidelijk 
geworden hoe monitoring van inclusie plaatsvindt binnen het fysieke domein en op het gebied van 
gemeentelijke communicatie.  
 
Conclusie 3: Het vergroten van de toegankelijkheid is hoofdzakelijk een individuele aangelegenheid  
Hoewel er geen concrete doelstellingen zijn geformuleerd op het gebied van inclusie, zijn er wel degelijk 
stappen gezet in het vergroten ervan. Zo is voortvarend gestart met een inclusieagenda waarin diverse thema’s 
zijn vastgelegd en uitgewerkt en hebben verschillende ambtelijke medewerkers toenadering en samenwerking 
gezocht met het VN-panel. Ook is er binnen het fysieke domein een werkwijze vastgelegd voor het vergroten 
van toegankelijkheid bij gemeentelijke nieuwbouw en zijn er vanuit communicatie concrete stappen gezet ter 
bevordering van de toegankelijkheid, zoals het aanpassen van de gemeentelijke website.  
 
Desondanks kan geconcludeerd worden dat het vergroten van toegankelijkheid en inclusie hoofdzakelijk 
afhankelijk is (geweest) van de inzet van enkele individuen en onvoldoende is geborgd in de gemeentelijke 
organisatie. Op het protocol voor gemeentelijke nieuwbouw na zijn er geen werkafspraken of protocollen 
vastgelegd. Er is dus niet op papier vastgelegd hoe en door wie er invulling wordt gegeven aan de inclusie-
uitgangspunten van de gemeente. Bij verloop van medewerkers in de ambtelijke organisatie zijn taken op het 
vlak van inclusie onvoldoende gewaarborgd waardoor eerder werk, zoals bijvoorbeeld voor de inclusieagenda, 
niet is gecontinueerd. Dit heeft ook zijn weerslag op de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de 
ambtelijke organisatie, mede in relatie tot het VN-panel. Zo is niet duidelijk in welk stadium het VN-panel wordt 
geconsulteerd en ontbreekt een eenduidig beeld tussen de ambtelijke organisatie en het panel over hetgeen 
waar het VN-panel voor verantwoordelijk is. Weliswaar heeft het VN-panel een duidelijke visie op zijn eigen, 
wenselijke rol en positie. Voor het panel is echter niet duidelijk in hoeverre zijn eigen visie wordt gedeeld door 
zijn gemeentelijke partners. Dit maakt dat het panel zoekende is in zijn positie binnen het dossier inclusie. 
 
Conclusie 4: De organisatie van ervaringsdeskundigheid resulteert in een gebrek aan slagkracht 
In de afgelopen jaren is de inzet van ervaringsdeskundigheid door verschillende oorzaken minder goed 
gewaarborgd en benut binnen de gemeente Tynaarlo. Bij de totstandkoming van het VN-panel in 2015 bestond 
het panel grofweg uit 15 tot 20 leden en werd het panel ondersteund door een deskundige op het gebied van 
het VN-verdrag (in een eerdere evaluatie aangeduid als de ‘buitenboordmotor van het panel’). In de afgelopen 
jaren is de omvang van het panel om diverse redenen geslonken tot vijf leden en wordt het panel niet langer 
ondersteund door een externe deskundige. Dit maakt dat het panel een zekere slagkracht mist. In de huidige 
situatie is het panel niet in staat om mee te denken over op voor hen en de gemeente belangrijke relevante 
inclusiedossiers binnen de gemeente waardoor het panel slechts beperkt in staat is om zijn adviesfunctie te 
vervullen.  
 
Binnen het sociaal domein heeft het de afgelopen jaren op verschillende momenten ontbroken aan een 
adviesraad. Dit heeft afbreuk gedaan aan de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen het sociaal domein. 
Momenteel staat een nieuwe adviesraad in de steigers, maar leeft er bij leden van het VN-panel twijfel over hun 
positie en rol in de nieuwe adviesstructuur. Dit maakt dat het werven van nieuwe leden voor het VN-panel nog 
niet van de grond is gekomen.  
 
Conclusie 5: De inrichting van het sociaal domein belemmert de inclusiviteit 
Per 1 januari 2015 zijn diverse zorgtaken van het Rijk en de provincie overgedragen aan de gemeente. In de 
gemeente Tynaarlo is de uitvoering van het sociaal domein toegedeeld aan de Sociale Teams (Wmo), het 
Team Jeugd (Jeugdzorg) en het Werkplein Drentsche Aa (Participatiewet). Van een goede onderlinge 
samenwerking tussen de sociale teams, een samenwerking tussen de sociale teams en het team Jeugd of een 
verdere doorontwikkeling van de organisatiestructuur is in de afgelopen jaren geen sprake geweest. Dit maakt 
dat de teams momenteel als losstaande eilanden functioneren. Ook ontbraken er binnen het sociaal domein 
duidelijke kaders, ontbrak een concretisering van werkwijze en schortte het aan aansturing vanuit het 
management. Dit alles heeft als gevolg dat er weinig prioriteit is gegeven aan inclusie binnen het sociaal 
domein. Daarbij moet worden opgemerkt dat individuele medewerkers binnen het sociaal domein wel degelijk 
mogelijkheden tot verbetering van toegankelijkheid signaleren en dit binnen hun macht en naar eigen inzicht zo 



 
 
 

goed mogelijk oppakken. Overigens wordt hierbij nadrukkelijk aangetekend dat de huidige organisatiestructuur 
in ontwikkeling is met veel aandacht voor een meer integrale manier van werken.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De Rekenkamercommissie Tynaarlo stuurt een persbericht uit om het onderzoek onder de aandacht te 
brengen. Verder wordt het gedeeld via de LinkedIn pagina van de Rekenkamercommissie Tynaarlo en staat het  
rapport gepubliceerd op de raadswebsite raad.tynaarlo.nl 
 
 
 
Namens het presidium van de gemeenteraad van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter 

 
 

R.J. Puite,  griffier 
 

  



 
 
 

Raadsbesluit nr. 19 
 
Betreft: Rekenkameronderzoek 'uitvoering Inclusiebeleid' 
 
Raadsvoorstel  
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Gelezen het rekenkameronderzoek ‘uitvoering Inclusiebeleid’ 
 
Gelet op artikel Artikel 81oa van de Gemeentewet 
 
 
B E S L U I T: 
 

1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek ‘uitvoering Inclusiebeleid' 
2. Het college opdracht te geven om concrete doelstellingen voor het inclusiebeleid vast te stellen en deze 

uit te werken in  werkafspraken en protocollen. 
3. Het college opdracht te geven om inclusie-indicatoren vast te leggen in het beoogde monitoringsplan 

van het sociale domein. 
4. Het college opdracht te geven om ervaringsdeskundigheid (weer) in de positie te brengen om mee te 

denken over beleid en uitvoering met betrekking tot relevante thema’s. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 21 juni 2022 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 
 
 

voorzitter 

R.J. Puite, 
 
 
 

griffier 
 

  


