Betreft: onderzoek kernteams
Elst, 17 januari 2019

Geachte fractievoorzitters,
Per brief van 11 december jl. heb ik u op de hoogte gesteld van de onderzoeksonderwerpen
voor 2019.
Eén daarvan betreft de kernteams. Hierover heb ik toen het volgende gemeld.
“De RKC merkt hierbij op dat er in juli jl. een “Evaluatie Sociaal kernteams gemeente
Overbetuwe” is uitgebracht. Deze is nog niet bediscussieerd op een Politieke Avond, dus
een reactie van de fracties daarop is niet bekend. De RKC ziet op zich wel mogelijkheden
om een onderzoek te doen met een bredere vraagstelling, danwel een ‘second opinion’.
Maar dan is eerst nodig om meer informatie van de fracties over de gewenste scope van het
onderzoek te vernemen.
Daarnaast staat de RKC voor een dilemma. In de “Visie op de organisatie van het Sociaal
Domein” (juli jl.), van het college, is te lezen dat men een andere organisatiestructuur van de
in- en toegang van de zorg/ondersteuning (waaronder de kernteams) voor ogen staat.
Besluitvorming door de raad over deze Visie heeft echter nog niet plaats gevonden. In het
plan van aanpak “Samen Overbetuwe” (sept. jl.) worden beslisnota’s met hernieuwde
uitgangspunten voor het 4e kwartaal van dit jaar in het vooruitzicht gesteld, maar de RKC
heeft deze nog niet gezien. De RKC vraagt zich af of een onderzoek naar de kernteams wel
zin heeft als er een ingrijpende organisatie- en werkwijzeverandering op stapel staat.
Vandaar de vraag aan uw raad of duidelijk te maken of, en zo ja, op welke termijn een besluit
terzake te verwachten is. Mocht er voorlopig geen sprake zijn van een verandering, dan zou
de RKC begin 2019 willen starten met dit onderzoek. De uitkomsten daarvan zou de raad
dan kunnen meenemen bij zijn visie- en besluitvorming over de kernteams, als onderdeel
van de in- en toegang.”
Inmiddels constateert de rekenkamercommissie dat er nog geen besluitvorming over de
genoemde Visie heeft plaatsgevonden en dat dat op afzienbare termijn ook niet te
verwachten is, gelet op de bespreking daarvan tijdens de politieke avond van afgelopen
dinsdag.

Tegelijkertijd heeft de rekenkamercommissie kennis genomen van de ‘Geactualiseerde
evaluatie’ van de kernteams (december 2018).
In de bijlage heeft de rekenkamercommissie een concept-aanpak van het onderzoek naar de
kernteams beschreven. Wij verzoeken de fracties aan te geven of men zich in grote lijnen
kan herkennen in de onderzoeksvragen. Dan wel aanvullingen/ commentaar te geven, waar
de rekenkamer rekening mee kan houden bij het vaststellen van de definitieve
onderzoeksopzet.
Ik verzoek de fracties om uiterlijk dinsdag 29 januari te reageren.
Met vriendelijke groet,
Namens de rekenkamercommissie

Frits van Vugt, voorzitter

