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Verzenddatum:

Geachte gemeenteraad,
Hierbij bieden wij u ons rapport aan “De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid,
uitvoering en resultaten”. Daartoe hebben wij door een extern bureau een onderzoek laten
uitvoeren naar de jeugdzorg in Coevorden. De hoofdvraag van de Rekenkamercommissie
Coevorden is hoe de gemeente Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet heeft georganiseerd,
hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is.
Met deze brief informeren wij u over de aanleiding tot het onderzoek en het proces van hoor en
wederhoor dat aan publicatie vooraf is gegaan. Tot slot vragen wij uw aandacht voor de
conclusies en de aanbevelingen die wij in het rapport hebben gedaan.
Aanleiding voor dit onderzoek
De rekenkamercommissie heeft bij de raadsfracties mogelijke onderzoeksonderwerpen voor de
rekenkamercommissie geïnventariseerd. Daarbij zijn verschillende elementen uit het sociaal domein
benoemd zoals minimabeleid, Jeugdwet, Wmo, de geldstromen (inkomsten en uitgaven) en de
effectiviteit binnen het sociaal domein. Sinds de in 2015 uitgevoerde decentralisatie op het terrein van de
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet is het takenpakket van de gemeente op deze beleidsvelden sterk
uitgebreid. Jeugdzorg is een van de genoemde onderwerpen.
Dit onderzoek heeft zich gericht op het in beeld brengen van de stand van zaken met betrekking
tot de vastgestelde doelen enerzijds en de organisatie, effecten en risico’s bij de uitvoering van
de Jeugdwet anderzijds.
Het onderzoek zou te omvangrijk worden als we alle onderdelen van het sociaal domein in kaart zouden
moeten brengen. Het onderzoek heeft zich daarom beperkt tot de vastgestelde gemeentelijke
beleidsdoelstellingen op het gebied van de Jeugdwet. Juist daarop blijken gemeenten geconfronteerd te
worden met grote financiële tekorten en risico’s.
Hoor en wederhoor
Wij hebben de conceptnota van bevindingen voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Daarbij
zijn de feiten in de conceptnota gecontroleerd. Daardoor kan de discussie in uw raad zich
concentreren op de bestuurlijke oordelen over de feiten. Vervolgens hebben wij op basis
daarvan conclusies en aanbevelingen geformuleerd.
Wij hebben onze bevindingen aan het college voorgelegd en daarbij gevraagd om een oordeel
over onze conclusies en aanbevelingen. De reactie van het college is integraal in het rapport
opgenomen en door ons voorzien van een nawoord. Deze informatie biedt een goede basis voor
de discussie en meningsvorming in uw raad.

-2Conclusies en aanbevelingen
We hebben vastgesteld dat de gemeente een gedegen uitvoeringsorganisatie voor Jeugdzorg en
toegang tot de voorzieningen heeft neergezet. Het verbinden van de jeugdzorg met het
onderwijs en de huisartsenzorg verloopt goed en kan worden voortgezet, met aandacht voor
andere partijen in het voorveld. Wij hebben gesignaleerd dat er binnen het sociaal domein
jaarlijks tekorten zijn op het onderdeel jeugdzorg. De door het rijk beschikbaar gestelde
budgetten zijn ontoereikend om alle uitgaven te dekken.
Wij signaleren mogelijkheden tot verbeteringen op enkele punten, zoals:

de actualisering van beleid, de beschrijving van de organisatie en de werkwijze van de
toegang tot de jeugdzorg;

meer gebruik van de kennis van de professionals met betrekking tot de
jeugdproblematiek;

een verbetering van informatieverstrekking aan de raad over beleid, uitvoering en
resultaten met betrekking tot de jeugdzorg;

een jaarlijks gesprek tussen college en raad over beleid, uitvoering en resultaten in de
jeugdzorg.
Het is nu aan uw raad om daarover een besluit te nemen en te beoordelen of overname daarvan
voldoende tegemoet zal komen aan de in het rapport gesignaleerde knelpunten. Het rapport en
de bestuurlijke reactie bevatten naar ons oordeel voldoende informatie voor uw raad bij het
beoordelen van het beleid en de uitvoering daarvan door het college.
Heeft u vragen?
Wij willen graag dit rapport in een vergadering van de raadscommissie toelichten en uw vragen
beantwoorden.
Ook kunt u uw technische vragen voorafgaand hieraan schriftelijk of mondeling stellen aan de
secretaris van de rekenkamercommissie, Johan Kok. Hij is op woensdagmiddag, donderdag en
vrijdag te bereiken, via 0524 - 598 665 of j.kok@coevorden.nl.
Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Coevorden,
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Roel de Boer

c.c. College
Gemeentesecretaris / MT
Public Controller
Griffie
Accountant
Pers

