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5 maart 2018
Adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein

Geachte mevrouw Arib,
Hierbij doen wij u ter informatie toekomen een afschrift van de brief die wij heden
zonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als reactie
op haar adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein.
Een afschrift van deze brief hebben wij tevens doen toekomen aan de voorzitter
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
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5 maart 2018
Reactie op adviesaanvraag informatie en monitors sociaal domein
Geachte mevrouw Ollongren,
Op 28 november 2017 ontvingen wij uw brief met het verzoek om ‘in samen
werking met de Raad voor het openbaar bestuur zo concreet mogelijk te adviseren
over de wijze waarop de regering de Tweede Kamer beter In staat kan stellen de
voortgang en de resultaten van de decentralisatles in het sociaal domein te
beoordelen’.
De Algemene Rekenkamer staat positief tegenover uw verzoek. We verwachten u
in de tweede helft van 2018 onze aanbevelingen te kunnen geven. We zullen onze
aanbevelingen richten op de vraag welke verantwoordlngs- en beleidsinformatie
arrangementen logisch en consistent aansluiten op de door de wetgever gekozen
opzet van de recente decentralisaties in het sociale domein.
De aanbevelingen die wij zelfstandig vanuit onze onafhankelijke positie zullen
doen, vloeien voort uit onderzoek door de Algemene Rekenkamer.
Deze brief sturen wij in afschrift aan de voorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer der Staten-Generaal.
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