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Geachte raad, 

De Rekenkamercommiss ie heeft kennis genomen van de bestuurl i jke reactie van het 
col lege van B & W op het onderzoeksrapport "Effecten van bezuinigingen in de gemeente 
Voorst".  deze reactie onderschri j f t het col lege het belang van dit onderzoek en is het 
col lege blij met de goeddeels tevredenstel lende resultaten uit dit onderzoek. 

Reactie Rekenkamercommissie 
De RKC gaat onderstaand in op drie passages uit de bestuurl i jke reactie van het col lege. 
Het gaat om: 

 De wijze waarop het col lege is omgegaan met de u i tgangspunten door de raad meege 
geven; 

2. Aandacht voor de zwaksten in de samenlev ing; 
3. Aandacht voor niet bedoelde effecten. 

Ad 1: uitgangspunten van de raad 
Aanbevelingen A1 en A3 
A1: Systematisch aandacht te besteden aan de maatschappelijke effecten, zowel bij de start, de 

voortgangsbewaking als de evaluatie. 
A3: De maatschappelijke effecten zo concreet mogelijk te beschrijven. Dit maakt de controle op 

de voortgang makkelijker en verbetert bovendien de mogelijkheden om bij te sturen ( ) . 
Aanbevelingen B1 en B2 
B1: Meer aandacht besteden aan het formuleren en uitwerken van de uitgangspunten. Mits goed 

geformuleerd vormen ze een krachtig sturingsmiddel. 
B2: De sturingskracht van de uitgangspunten verder te vergroten door deze expliciet te hanteren 

in de contacten met de instellingen en verenigingen en bij de rapportage over de voortgang 
van de betreffende beleidsontwikkeling of ombuigingsoperatie 

Bij de aanbevel ingen A1 en A3 legt het col lege uit hoe de bezuinigingsoperat ie is uitge 
voerd. Er lagen geen b lauwdrukken klaar over hoe de gemeente wi lde dat de gesubsid i 
eerde instel l ingen hun organisat ie, bedri j fsvoering en taakui tvoer ing moeten aanpassen om 
het bezuin ig ingsprogramma te real iseren. Het col lege verwijst daarbij naar de rapportage 
"Van eerste overheid naar eerste burger" van de zogenaamde Denktank van de V N G . Dit 
rapport geeft de maatschappel i jke trend weer dat de gemeente maatschappel i jk partner is. 
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Door de nadruk op dit rapport te leggen, gaat het col lege voorbij aan de afspraken en taak 
verdel ing tussen gemeenteraad en college. De gemeenteraad heeft het col lege kaders 
meegegeven in de vorm van ui tgangspunten. Die u i tgangspunten zijn door het col lege niet 
afgewezen of als niet onwerkbaar bestempeld. De ui tgangspunten behoren richting te ge 
ven aan de uitvoering door het col lege, conform de rolverdeling tussen raad en col lege. De 
raad had erop mogen vertrouwen dat de ui tgangspunten door het college zouden worden 
meegenomen. Het college mist daarmee bovendien de aanbevel ingen B1 en B2. Wan t het 
formuleren en ui twerken van ui tgangspunten is een krachtig stur ingsmiddel. 

Ad 2: aandacht voor de zwaksten 
Aanbeveling A2 
Niet alleen aandacht besteden aan bedoelde effecten maar ook aan niet bedoelde effecten zo
als stapeling en het weglekken van effecten van bezuinigingen. 
Aanbeveling B3 
Als het uitgangspunt dat de zwaksten worden ontzien opnieuw wordt gehanteerd, de aanwezi
ge steunmaatregelen actief communiceren en het gebruik van deze regelingen registreren en 
rapporteren. 

De RKC is verheugd te lezen dat het col lege nieuwe maatregelen in voorbereiding heeft 
om het armoedebele id te intensiveren. De RKC kent de aard van de maatregelen niet. 

 deze reactie wil de RKC net als in het onderzoek benadrukken dat het belangri jk is om 
steunregel ingen voor de zwaksten actief te communiceren en het gebruik te registreren en 
te rapporteren.  ons onderzoek concluderen we dat het ontzien van de zwaksten in de 
samenleving breed aandacht heeft gekregen in de gesprekken over de bezuinigingen. W e 
concluderen verder dat het niet helder is in welke mate aan dit ui tgangspunt tegemoet is 
gekomen. Wi j adviseren de raad om nieuw beleid ook te beoordelen op het effect ervan, 
uiteraard voor zover de raad een dergeli jk ui tgangspunt opnieuw gaat hanteren. 

Ad 3: Niet bedoelde effecten 
Aanbeveling A2 
Niet alleen aandacht besteden aan bedoelde effecten maar ook aan niet bedoelde effecten zo
als stapeling en het weglekken van effecten van bezuinigingen. 

Tenslotte geeft het college aan wel degeli jk aandacht te hebben gehad voor het weg lekken 
van effecten van bezuinigingen. Het col lege verwijst naar de Prioriteitennota  
pagina 16 en het Voortgangsber icht  pagina 14 en 15, waar fr ict ielasten en het w e g 
lekken van bezuinigingen aan de orde zi jn. 

Deze verwi jz ingen van het college zijn voor de RKC geen reden om aanbevel ing A 2 aan te 
passen. De RKC ziet in de passages eerder de eindconclusie van het onderhavige onder 
zoek bevest igd, nameli jk (citaat pagina 5) 
'dat in dit omvangrijke bezuinigingsproces het benoemen en monitoren van de maatschap
pelijke effecten ten onrechte op de achtergrond zijn geraakt. 
Het zorgvuldig en concreet in kaart brengen van de beoogde effecten en het monitoren 
ervan geeft niet alleen veel inzicht, maar ook de mogelijkheid om desgewenst bij te sturen. 
Het accent lag nu te veel op de financiën.' 

Met vriendeli jke groet, 

  
voorzitter Rekenkamercommiss ie Voorst 


