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Onderzoek rekenkamercommissie Jeugdzorg

Voorgesteld besluit

1.
2.
3.
4.

kennis te nemen van het onderzoeksrapport “De
Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid,
uitvoering en resultaten”;
in te stemmen met de conclusies en
aanbevelingen;
de geformuleerde adviezen over te nemen;
het college te verzoeken voor 1 januari 2021
nadere voorstellen uit te werken en de raad te
informeren over de wijze waarop uitvoering wordt
gegeven aan de aanbevelingen.

Aan de raad,
Inleiding
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de uitvoering van de jeugdzorg. De
bevindingen zijn opgenomen in het rapport “De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid,
uitvoering en resultaten”. Met voorliggend voorstel wordt beoogd een besluit te nemen over in dit
rapport opgenomen conclusies en aanbevelingen.
Argumenten
1.1 Hiermee krijgt de raad inzicht in het onderzoek en de conclusies en aanbevelingen
De hoofdvraag in dit onderzoek 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.
De rekenkamercommissie heeft 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. Daarnaast wordt 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.
2. Hiermee kan de uitvoering van de jeugdzorg en rol van de raad bij de uitvoering van de
jeugdzorg worden versterkt
De rekenkamercommissie heeft conclusies geformuleerd (hoofdstuk 4.2). Daarnaast heeft de
rekenkamercommissie op basis van de bevindingen en conclusies zes aanbevelingen gedaan
(hoofdstuk 4.3).
De rekenkamercommissie signaleert mogelijkheden tot verbeteringen in het beleid voor de
uitvoering van de jeugdzorg 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;
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•

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.
Overname van de conclusies en aanbevelingen kan leiden tot een aantal verbeteringen in het
gemeentelijk beleid.
Opmerkingen
De reactie van het college is integraal in de het rapport opgenomen met een nawoord van de
rekenkamercommissie (hoofdstuk 5). Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Kosten, baten, dekking
Uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden binnen het budget van de
rekenkamercommissie van de gemeente.
Aanpak/uitvoering

De griffie plaatst het besluit van de raad op de lange termijn agenda (LTA).

Na positieve besluitvorming door de raad geven het college en de raad, ieder voor zover
het betreft hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden, uitvoering aan de adviezen van
de rekenkamercommissie.

Het college informeert de raad uiterlijk 1 januari 2021 over de wijze waarop uitvoering
wordt gegeven aan de aanbevelingen.
Communicatie
Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.
Bijlagen
Aanbiedingsbrief en rapport “De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en
resultaten”.
Het seniorenconvent,
de griffier

de voorzitter
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