
Verslag werkgroep financiële verantwoording  23 september 2019

Aanwezige werkgroepsleden: dhr. Roskam (voorzitter), dhr. Caarels, dhr. Coolen, dhr. Kramer, dhr. 
Mulder, dhr. van den Brink.  
Verder aanwezig: dhr. Woltjer, dhr. De Brouwer, Dhr. Vos(wethouder), Dhr. De Kloe (pl. griffier) 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. Verslag werkgroepsvergadering 9 september 2019
Conform vastgesteld. Dhr. Van den Brink heeft naar aanleiding van het verslag een vraag naar de 
kosten brandweer. 

3.  Evaluatie rapport Risico’s sociaal domein
Verzoek aan de griffie volgende keer het betreffende stukken nogmaals toe te voegen aan de stukken.  

Enkele van de reacties: 
+Zorgvuldig onderzoek
+ Adviezen steekhoudend 
- momentum minder optimaal; deel van de waarde is verloren gegaan omdat de discussie al werd 
gevoerd. 
- de eerste aanbeveling (blijf investeren in) kan scherper, bijvoorbeeld “deze dingen moeten er 
minimaal erin staan”. 

• Vraag aan de wethouder periodiek terug te komen op de aanbevelingen van de rekenkamer
• Vanuit de RKC wordt er normaliter na drie jaar een doorwerkonderzoek gedaan. 

4. Keuze rekenkameronderzoek 2019
Vanuit de werkgroepsleden worden nog een aantal aandachtspunten meegegeven: 

- Waar ligt de relatie met de samenlevingsakkoorden? 

- Aansprakelijkheid van de vrijwilligers – Zijn er gevallen bekend waarin handelen door vrijwilligers 

gierend uit de hand is gelopen.  

-  Is de vrijwilligersverzekering voldoende om mensen gerust te stellen als het fout gaat. 

- Het moet niet een te globale discussie over vrijwilligersbeleid worden maar scherper naar trends en 

ontwikkelingen. Vrijwilligerscontracten, vrijwilligers die steeds meer verantwoordelijkheid krijgen, 

hoger bedrag wat belastingvrij kan worden ingediend, verschuiving van vrijwilligers die kortdurende 

taken oppakken waar voorheen vrijwilligers lang bij een doel betrokken waren. Er zit ook een relatie 

tussen vrijwilligersbeleid naar mantelzorg. Hoe zit het met buren etc. die mantelzorg verlenen, hoe 

verschilt dat van naasten.

- De huidige insteek van de memo is welke rol de gemeente heeft en hoe Leusden het doet. 

Daarnaast zou gekeken moeten worden of het ook werkt. 

- Goed om te kaderen (ofwel binnen de vrijwilligersverzekering ofwel de vrijwilligers die vallen in de 

reikwijdte van de gemeente). 

5. Rondvraag
Niets voor de rondvraag. 

6. Sluiting


