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Onderzoek "Sturing en controle op verbonden Partij Delta" 

Voorwoord 

De Rekenkamercommissie Brummen en Voorst biedt u het rapport over verbonden partij Delta aan. Onder

zocht is op welke wijze de gemeenten Brummen en Voorst sturing en controle uitoefenen op de verbonden 

partij Delta. Aanleiding was het gevoel van raadsleden dat zij op grote afstand staan van verbonden partijen en 

ook het gevoel hebben onvoldoende grip te hebben. Dit onderwerp stond in beide gemeenten opgenomen in 

het onderzoekprogramma 2012. De Rekenkamercommissie heeft er voor gekozen om beide onderzoeken ge

combineerd uit te voeren. Naast een efficiencyvoordeel dat ontstaat door twee dezelfde onderzoeken tegelij

kertijd uit te voeren, bieden de uitkomsten van het onderzoek de mogelijkheid om van elkaar te leren. 

Uit alle verbonden partijen van de gemeenten Brummen en Voorst, koos de Rekenkamercommissie voor nader 

onderzoek bij de sociale werkvoorziening Delta. Gegeven de veranderende omstandigheden en onzekere 

tijden bij sociale werkvoorzieningen is dit een interessant en relevant onderwerp voor de gemeenteraden. 

De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek, verwoord in dit rapport, zijn bedoeld om uw raad inzicht te 

bieden en handvatten te geven bij het bepalen van de koers voor de toekomst. Ook al gaat het onderzoek 

specifiek over Delta, veel van de conclusies en aanbevelingen zijn eveneens relevant voor andere verbonden 

partijen. 

Het feitelijk onderzoekswerk is dit keer uitgevoerd door Lauryan Bakker, Jasper Loots en Carolien Gerards van 

Necker van Naem (hoofdstuk 1 t/m 4 van het rapport). Vanuit de Rekenkamercommissie was Stef Schuijt 

onderzoeksverantwoordelijke in de gemeente Brummen en Frida Disselhorst in de gemeente Voorst. Marisan 

Froger (Brummen) en Dini Vriezekolk (Voorst) waren onderzoeksecretaris. Contactpersoon in de gemeente 

Brummen was Bob Terlingen en in de gemeente Voorst was Hans Oosterveld contactpersoon. 

Medewerking werd verleend door de directie en twee medewerkers van Delta en collegeleden, ambtenaren en 

de griffiers van Brummen en Voorst. Er is een workshop voor de raadsleden van Brummen en Voorst georgani

seerd, om ervaringen te delen, maar ook om van elkaar te leren. 

Het vooronderzoek heeft in november 2012 plaatsgevonden, op 20 november 2012 is de onderzoeksopzet 

vastgesteld en de interviews waren eind december 2012. 

Tot slot dankt de Rekenkamercommissie alle betrokkenen voor hun openhartige en constructieve medewer

king aan het onderzoek. 
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Samenvatting 

Het onderzoek naar verbonden partij Delta maakt duidelijk hoe de gemeenten Voorst en Brummen sturing en 

controle uitoefenen op verbonden partij Delta. 

De Rekenkamercommissie heeft onderzoeksvragen geformuleerd over (gemeentelijk) beleid, over de toezicht

houdende rol van de gemeente en over de rol van de gemeenteraad. Bij de onderzoeksvragen heeft de reken

kamercommissie een normenkader opgesteld, waaraan de antwoorden op de onderzoeksvragen zijn getoetst. 

Daarmee wordt duidelijk of de beide gemeenten voldoende sturing en controle uitoefenen op Delta. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Necker van Naem en bestond uit interviews, een documentenanalyse en een 

raadsworkshop. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in drie hoofdstukken opgenomen: het beleid voor ver

bonden partijen (in algemene zin en specifiek voor Delta), de toezichthoudende rol van de gemeente ten op

zichte van Delta (governance) en de rol van de gemeenteraad. 

De conclusies en aanbevelingen bij dit onderzoek zijn door de Rekenkamercommissie geformuleerd en zijn in 

een apart hoofdstuk opgenomen. 

In deze samenvatting treft u de belangrijkste onderzoeksresultaten en conclusies. 

Gemeente Voorst 

1. Beleid 

Met de notitie "Verbonden Partijen" beschikt de gemeente Voorst over een algemeen beleidskader voor de 

aansturing van en controle op verbonden partijen. In deze notitie is een afwegingskader voor deelname opge

nomen, dat kan worden beschouwd als de visie op verbonden partijen (zoals geëist in het BBV). De relatie tot 

gemeentelijke doelen krijgt vorm in de paragraaf Verbonden partijen van de programmabegroting, door het 

publieke belang van deelname te omschrijven. Beleidsvoornemens hebben hier geen plek. 

Delta is in 1969 opgericht. Om de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren, werd het destijds noodzakelijk 

geacht dat regionale werkverbanden werden aangewezen en in stand gehouden. 

In de afgelopen 5 jaar is er een gezamenlijk visiedocument en een herstructureringsplan opgesteld. Deze zijn 

ook vastgesteld door respectievelijk raad en college. De gemeentelijke visie op het Sw-bedrijf anno 2013 en de 

wijze waarop deze past binnen de sociale visie van de gemeente zijn (nog) niet vastgelegd in documenten. 

De gemeente heeft met Delta uitvoeringsafspraken die jaarlijks worden herijkt in productprestatieovereen-

komsten. De afspraken zijn algemeen (en niet lokaal toegesneden). 

2. Governance 

In Voorst zijn, net als in Brummen, geen duidelijke afspraken op papier gemaakt over de rollen en verantwoor

delijkheden ten aanzien van Delta. Daar waar het gaat over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de ge

meente en Delta is wel het een en ander vastgelegd. Deze afspraken gaan over de uitvoering van het beleid, de 

financiering en de verantwoording en controle. 

De rolinvulling van het college is in het algemeen goed te noemen. Het college is zich bewust van de dubbele 

petten, er zijn heldere afspraken gemaakt over de verantwoording en deze is conform de gestelde eisen. Ten 

aanzien van de risicobeheersing is informatie beschikbaar, maar het is onvoldoende inzichtelijk hoe op de ri

sico's wordt gestuurd. Daarbij gaat het vooral over financiële risico' s en er is minder of geen aandacht voor de 

bestuurlijke en inhoudelijke risico's. 

3. Rol van de gemeenteraad 

De raad ontvangt veel informatie van en over Delta, maar ervaart daarin te weinig samenhang om zijn kader

stellende rol goed te kunnen vervullen. Er zijn (algemene) afspraken over de wijze waarop de raad geïnfor

meerd wordt; deze lijken in het geval van verbonden partij Delta niet altijd helder/voldoende te zijn voor de 

raad. De raad is zich bewust van zijn controlerende en kaderstellende rol, maar kan zijn kaderstellende rol op 

dit moment onvoldoende invullen. 
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Gemeente Brummen 

1. Beleid 

De gemeente Brummen beschikt over een algemeen beleidskader dat is vastgelegd in de financiële verorde

ning. De verordening en begrotingsvoorschriften gaan in op de wijze waarop de gemeente sturing en controle 

kan uitoefenen. De visie op de samenwerking komt wat mager tot uitdrukking, de paragraaf verbonden partijen 

gaat wel in op de beleidsvorming. Over een afwegingskader om te participeren in een verbonden partij be

schikt de gemeente niet. 

Meer specifiek voor Delta geldt dat deze verbonden partij al lang geleden is opgericht (1969). De motieven van 

destijds zijn niet meer te achterhalen, behalve dan dat "het voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoor

ziening noodzakelijk is dat regionale werkverbanden worden aangewezen en in stand worden gehouden". Bij 

de besluitvorming in 2008 over de visie zijn er wel keuzemogelijkheden aan de gemeenteraad voorgelegd. 

De gemeente heeft met Delta uitvoeringsafspraken die jaarlijks worden herijkt in productprestatieovereen-

komsten. De afspraken zijn lokaal toegesneden. 

2. Governance 

Er zijn geen duidelijke afspraken op papier gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden binnen Brummen 

ten aanzien van Delta. Daar waar het gaat over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeente en 

Delta is wel het een en ander vastgelegd. Deze afspraken gaan over de uitvoering van het beleid, de financie

ring en de verantwoording en controle. De rolinvulling van het college is goed te noemen. Het college is zich 

bewust van de dubbele petten, er zijn heldere afspraken gemaakt over de verantwoording en deze is conform 

de gestelde eisen. Ten aanzien van de risicobeheersing is informatie beschikbaar, maar het is voor Brummen 

onvoldoende inzichtelijk hoe op de risico's wordt gestuurd. Daarbij gaat het vooral over financiële risico' s en er 

is minder of geen aandacht voor de bestuurlijke en inhoudelijke risico's. 

3. Rol van de gemeenteraad 

De raad ervaart een gebrek aan samenhangende managementinformatie die input zou moeten geven aan stra

tegische kadervorming. Kwantitatief is echter veel informatie voor handen. De wijze van informeren is niet echt 

vastgelegd, maar geschiedt wel steeds op dezelfde manier. De raad is zich bewust van zijn controlerende en 

kaderstellende rol. 

Conclusie 

De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft voor beide gemeenten een overwegend 

positief beeld. 

Uiteraard zijn enkele aanscherpingen aan te brengen; deze komen terug bij de aanbevelingen. Een veel belang

rijker conclusie die getrokken wordt, is dat alle ontwikkelingen die nu spelen om een heroriëntering vragen van 

de eigen visie op het sociale domein, ook in relatie tot Delta. In de aanbevelingen wordt daar verder op in ge

gaan. 
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Conclusies en aanbevelingen 

HET ONDERZOEK EN DE RESULTATEN 

De centrale onderzoeksvraag in het onderzoek naar de Verbonden Partij Delta was: 

'Op welke wijze oefenen de gemeenten Voorst en Brummen sturing en controle uit 

op verbonden partij Delta?' 

De Rekenkamercommissie heeft bij deze centrale vraag drie deelvragen geformuleerd; deze gaan over (ge

meentelijk) beleid, over de toezichthoudende rol van de gemeente en over de rol van de gemeenteraad. Bij de 

onderzoeksvragen heeft de Rekenkamercommissie een normenkader opgesteld, waaraan de antwoorden op 

de onderzoeksvragen zijn getoetst. Daarmee wordt duidelijk of de beide gemeenten voldoende sturing en con

trole uitoefenen op Delta. 

De toetsing van de gemeentelijke praktijk aan het normenkader geeft een overwegend positief beeld. Het is 

evident dat op onderdelen verbetering mogelijk is; dit komt in het onderzoek en de conclusies en aanbevelin

gen ook naar voren. 

Wanneer over het toetsingskader van het onderzoek wordt heengekeken, kan een andere, veel waardevollere 

conclusie worden getrokken. De ontwikkelingen binnen het sociale domein en de gevolgen die dat heeft voor 

de Verbonden Partij waarin vijf gemeenten participeren, vragen om daadkracht. Er moet naar onze mening iets 

gebeuren en dat wil de rekenkamercommissie graag als een centrale boodschap geven. 

Centrale boodschap 

Zoals uit de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag is gebleken, doen zich bij de concrete invulling 

van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) in de afgelopen jaren geen grote problemen voor. In grote lijnen 

gezegd is het beleid, de werkwijze, de informatie en de risicobeheersing (bij Delta), op orde. Op termijn is dit 

echter niet voldoende om verder te kunnen. 

Delta: comfortabele én knellende verbinding 

Door veranderende omstandigheden en onzekere tijden (financieel, wet- en regelgeving) begint het jasje van 

de GR te knellen. De belangen tussen de vijf gemeenten en tussen Delta en de gemeenten gaan verschillen en 

daardoor ook schuren. Dit verscherpt de aandacht voor Delta en de Wsw en zet het onderwerp op de agenda 

van zowel college als raad, en ook regionaal ontstaat een toenemende mate van attentie. 

Tegelijkertijd biedt de GR juist ook (nu nog) een comfortabele jas. De financiële situatie van Delta is nog vol

doende, waardoor nog geen bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd, de uitvoering loopt en nieuwe wet

en regelgeving nog niet concreet is ingevuld. Dit maakt dat de gemeenten Voorst en Brummen keuzes uitstel

len (over de verdeelsleutel, sociale visie, GR) en een wat afwachtende houding aannemen. Dat blijkt bijvoor

beeld uit het vooruitschuiven van het bepalen van rekenregels voor de verdeelsleutel, maar ook uit het niet 

proactief willen doorzetten van de visie die in 2008/2012 is vastgesteld (netwerkorganisatie, verantwoordelijk

heid gemeente als werkgever, allianties lokale bedrijfsleven). Delta wil vooruit, maar Voorst en Brummen (en 

wellicht de andere GR gemeenten) keren zich een beetje naar binnen en nemen niet hun eigen verantwoorde

lijkheid hierin. 

Daadkracht gevraagd 

Er moeten knopen worden doorgehakt. Dat begint met het ontwikkelen van een eigen visie op het sociale 

domein; ook de andere gemeenten binnen de GR zouden dat moeten doen. In de verschillende gemeenteraden 

moet dit debat worden gevoerd. Daarna kunnen de verschillende visies en keuzes bij elkaar worden gelegd om 

duidelijkheid en richting aan Delta te geven. Het is belangrijk om de rol als bestuurder van de GR en als be

stuurder van de gemeente hierbij goed te scheiden. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN gemeente VOORST 

Naast bovenstaande hoofdconclusies voor zowel de gemeente Voorst als Brummen, geeft de Rekenkamer
commissie voor de gemeente Voorst de volgende conclusies en aanbevelingen: 

Deelvraag A: BELEID 
Zijn de motieven en doelen om deel te nemen aan Delta duidelijk en consistent verwoord, zodat beoor
deeld kan worden of deelname aan Delta bijdraagt aan de realisatie van doelen van de gemeente Voorst? 

Conclusies 
1. De gemeente Voorst heeft beleid geformuleerd dat, hoe summier ook, gebaseerd is op een visie op deel

name aan verbonden partijen. Dit beleid biedt aanknopingspunten voor een onderbouwde afweging voor 
deelname. 

2. Deelname aan Delta is in 1969 bepaald en vindt van oorsprong plaats vanuit de noodzaak van regionale 
samenwerking waar het gaat om de uitvoering van de Wsw. In de afgelopen 5 jaar is er een gezamenlijk 
visiedocument en een herstructureringsplan (met gezamenlijke doelen) vastgesteld. De gemeentelijke visie 
op het Sw-bedrijf anno 2013 en de wijze waarop deze past binnen de sociale visie van de gemeente is 
(nog) niet tot stand gekomen en vastgelegd. De gemeente heeft daarmee nog geen duidelijke visie op de 
toekomst voor Delta, het Sw-bedrijf in het algemeen en de relatie met een gemeentelijke sociale visie. 

Aanbevelingen 
1. College, maak meer gebruik van de paragraaf Verbonden partijen in de programmabegroting. Door hier 

risico's en maatregelen expliciet te noemen, kan de aansturing van en controle op verbonden partijen (be
ter) gemonitord worden en kan de gemeenteraad zijn controlerende taak beter uitoefenen. De in 2012 ge
kozen weg om de genoemde paragraaf uit te breiden met informatie over getroffen maatregelen, risico's 
en nieuwe ontwikkelingen, is een goede stap in deze richting. 

2. Raad, vul de eigen kaderstellende rol in en vraag het college om een integrale visie op het sociale domein 
voor te bereiden, zodat in de raad hierover het debat kan worden gevoerd en er keuzes kunnen worden 
gemaakt. Hiermee wordt (ook) duidelijk of en hoe de gemeente verder wil met Delta en de andere deel
nemende gemeenten. 

Deelvraag B: GOVERNANCE 
In hoeverre geeft het college van de gemeente Voorst, mede in relatie tot andere gemeenten, invulling aan 
de toezichthoudende roi bij Delta? 

Conclusies 

1. De gemeente Voorst kent op papier geen afspraken over de interne rolverdeling (tussen ambtelijke organi
satie en college, college en raad) en de externe rolverdeling (tussen Delta en gemeente ). Er zijn wel werk
afspraken gemaakt over de verbonden partijen en er zijn afspraken gemaakt over de verantwoordelijkhe
den van Delta in verschillende documenten. Desondanks is er bij de raad behoefte aan meer samenhan
gende informatie. 

2. Het college is zich bewust van de dubbele petten, er zijn heldere afspraken gemaakt over de verantwoor
ding en deze is conform de gestelde eisen. Ten aanzien van de risicobeheersing is informatie beschikbaar, 
maar onvoldoende is inzichtelijk hoe op de risico's wordt gestuurd. Daarbij gaat het vooral over financiële 
risico' sen er is minder of geen aandacht voor de bestuurlijke en inhoudelijke risico's. 
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3. De gemeente Voorst stelt keuzes uit (over de verdeelsleutel, sociale visie, GR) en neemt daarmee een af
wachtende houding aan. De gezamenlijke visie die in 2008/2012 is vastgesteld (netwerkorganisatie, ver
antwoordelijkheid gemeente als werkgever, allianties lokale bedrijfsleven) wordt daardoor niet doorgezet. 
Delta wil vooruit met de realisatie van de visie die in 2008 is opgesteld, maar de gemeente Voorst keert 
zich naar binnen en neemt onvoldoende zijn eigen verantwoordelijkheid hierin. 

Aanbevelingen 
1. College, bied de raad (in aansluiting/aanvulling op de algemene afspraken) heldere, samenhangende in

formatie. De raad bepaalt de raadsagenda en het college kan de raad daarin faciliteren door op het juiste 
moment voldoende en samenhangende informatie aan te reiken. 

2. Raad, vraag de portefeuillehouder om niet alleen financiële maar ook bestuurlijke en inhoudelijke risico's 
ten aanzien van Delta en de GR met de raad te delen, bijvoorbeeld middels een raadsmededeling of in de 
paragraaf verbonden partijen van de meerjarenbegroting. 

3. College, de huidige ontwikkelingen vragen om een heroriëntering van de eigen visie op het sociale domein, 
ook in relatie tot Delta. 
a. Toon daadkracht en stel een lokale visie op het sociale domein op. Dit is nodig om een strategische 

keuze te maken of en hoe verder gegaan moet worden met Delta. 
b. Overleg bij het maken van een strategische keuze met de overige deelnemende gemeenten in Delta; 

draagvlak ook buiten de gemeente is nodig om de lokale keuze optimaal te realiseren. 
c. Informeer en betrek de raad vroegtijdig, zodat hij zijn kaderstellende rol optimaal kan vervullen. 

Deelvraag C ROL VAN DB RAAD 
In hoeverre kan de gemeenteraad van de gemeente Voorst zijn kaderstellende en controlerende rol 
uitvoeren? 

Conclusie 
Sinds de ontstane financiële problematiek bij Delta besteedt de raad van Voorst meer aandacht aan het Sw-
bedrijf. Hij vervult vooral de controlerende rol. Zijn kaderstellende rol vult hij (nog) niet actief in. 

Aanbevelingen 
1. Raad, pak de eigen (controlerende en kaderstellende) rol op en vraag het college om een visie op te stel

len. 

2. Raad, vraag het college om heldere, samenhangende informatie en maak aan het college kenbaar als de 
informatie niet voldoet aan de behoefte, (zie ook aanbeveling 1 bij deelvraag B: governance) 

3. Raad, voer het debat op grond van de voorstellen van het college met betrekking tot een lokale sociale 
visie en geef door middel van het raadsbesluit richting aan de toekomst van het begeleiden van mensen 
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN gemeente BRUMMEN 

Naast de hoofdconclusies voor zowel de gemeente Voorst als Brummen, geeft de Rekenkamercommissie voor 
de gemeente Brummen de volgende conclusies en aanbevelingen: 

Deelvraag A: BELEID 
Zijn de motieven en doelen om deel te nemen aan Delta duidelijk en consistent verwoord, zodat 
beoordeeld kan worden of deelname aan Delta bijdraagt aan de realisatie van doelen van de gemeente 
Brummen? 

Conclusies 
1. De gemeente Brummen heeft geen vastgestelde visie op deelname aan verbonden partijen, behoudens 

het uitgangspunt dat een 'publiek belang' moet worden gediend. Er is geen nota 'Verbonden Partijen" 
waarin voorwaarden of afwegingskaders voor deelname zijn geformuleerd. Deelname wordt per verbon
den partij bepaald aan de hand van een raadsvoorstel. 

2. Deelname aan Delta is in 1969 bepaald en vindt plaats vanuit de noodzaak van regionale samenwerking 
waar het gaat om de uitvoering van de Wsw. In de afgelopen 5 jaar is er een gezamenlijk visiedocument en 
een herstructureringsplan (met gezamenlijke doelen) vastgesteld. De gemeentelijke visie op het Sw-bedrijf 
anno 2013 en de wijze waarop deze past binnen de sociale visie van de gemeente is niet duidelijk vastge
legd in documenten. Er is wel commitment binnen de gemeentelijke organisatie voor de ingezette moder
nisering. 

Aanbevelingen 
1. College, stel een nota "Verbonden Partijen" op waarin de visie op de samenwerking in relatie tot het reali

seren van de gemeentelijke doelen tot uitdrukking komt. Maak daarnaast meer gebruik van de paragraaf 
Verbonden partijen in de programmabegroting. Daarmee kan de aansturing van en controle op verbonden 
partijen beter worden gemonitord en kan de gemeenteraad zijn controlerende taak beter uitoefenen. 
Neem ten minste die onderdelen op die volgens de financiële verordening in de paragraaf moeten terug
komen. Als aanvulling daarop kunnen nog de risico's en getroffen maatregelen worden beschreven. 

2. Raad, vul de eigen kaderstellende rol verder in en vraag het college om een integrale visie op het sociale 
domein voor te bereiden, zodat in de raad hierover het debat kan worden gevoerd en er ook keuzes kun
nen worden gemaakt. Hiermee wordt duidelijk of en hoe de gemeente verder wil met Delta en de andere 
deelnemende gemeenten. De conceptvisie op de drie decentralisaties en de meerjarennota Wmo kan daar 
overigens voor worden gebruikt. 

Deelvraag 8: GOVERNANCE 
In hoeverre geeft het college van de gemeente Brummen, mede in relatie tot andere gemeenten, invulling 
aan de toezichthoudende rol bij Delta? 

Conclusies 
1. De gemeente Brummen kent op papier geen afspraken over de interne rolverdeling (tussen ambtelijke 

organisatie en college, college en raad) en de externe rolverdeling (tussen Delta en gemeente). Er zijn wel 
werkafspraken gemaakt over de verbonden partijen en er zijn afspraken gemaakt over de verantwoorde
lijkheden van Delta in verschillende documenten. Desondanks is er bij de raad behoefte aan meer samen
hangende informatie. 
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2. Het college is zich bewust van de dubbele petten en om de rollen bewuster te scheiden zijn specifieke af
spraken gemaakt en een werkwijze van beleidsafstemmend en beleidsvormend overleg wordt benut. Ten 
aanzien van de risico' s beschrijft Delta welke maatregelen zijn genomen om een gezond financieel beleid 
te voeren. Er wordt niet in gegaan op de wijze waarop risicobeheersing plaatsvindt. Er is minder aandacht 
voor bestuurlijke en inhoudelijke risico's. 

3. De gemeente Brummen stelt keuzes uit (over de verdeelsleutel, sociale visie, GR) en neemt daarmee een 
afwachtende houding aan. De gezamenlijke visie die in 2008/2012 is vastgesteld, wordt daardoor niet op
timaal gerealiseerd. Delta wil vooruit, maar de gemeente Brummen keert zich naar binnen en neemt on
voldoende zijn eigen verantwoordelijkheid hierin. 

Aanbevelingen 
1. Raad, vraag het college om heldere, samenhangende informatie en maak het aan het college kenbaar als 

de informatie niet voldoet aan de behoefte. De raad bepaalt de raadsagenda en het college kan de raad 
daarin faciliteren door op het juist moment voldoende en samenhangende informatie aan te reiken. 

2. Raad, vraag de portefeuillehouder om niet alleen de financiële, maar ook de bestuurlijke en inhoudelijke 
risico's ten aanzien van Delta en de GR met de raad te delen. Dit kan via een raadsmededeling of in para
graaf Verbonden partijen. 

3. College, de huidige ontwikkelingen vragen om een heroriëntering /afmaken van de eigen visie op het so
ciale domein, ook in relatie tot Delta. 
a. Toon daadkracht en werk de conceptvisies die er liggen ten aanzien van de drie decentralisaties en de 

Wmo liggen, verder uit. Dit is nodig om een strategische keuze te maken of en hoe verder gegaan 
moet worden met Delta. 

b. Overleg bij het maken van een strategische keuze met de overige deelnemende gemeenten in Delta; 
draagvlak ook buiten de gemeente is nodig om de lokale keuze optimaal te realiseren. 

c. Informeer en betrek de raad vroegtijdig, zodat hij zijn kaderstellende rol optimaal kan vervullen. 

Deelvraag O ROL VAN DE RAAD 
In hoeverre kan de gemeenteraad van de gemeente Brummen zijn kaderstellende en controlerende rol 
uitvoeren? 

Conclusie 
Sinds de ontstane financiële problematiek bij Delta besteedt de raad van Brummen meer aandacht aan het 
Sw-bedrijf. Hij vervult vooral de controlerende rol, maar vervult op gezette, specifieke momenten ook wel 
een sturende en kaderstellende rol. 

Aanbevelingen 
1. Raad, vraag het college (zie ook eerdere aanbevelingen) om de visie af te ronden. Voer het debat op grond 

van de voorstellen van het college met betrekking tot deze geformuleerde lokale sociale visie en geef door 
middel van het raadsbesluit richting aan de toekomst van het begeleiden van mensen met een grote af
stand tot de arbeidsmarkt. 

2. Raad, vraag het college om heldere, samenhangende informatie en maak aan het college kenbaar als de 
informatie niet voldoet aan de behoefte, (zie ook aanbeveling 1 bij deelvraag B: governance) 
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