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Geachte leden van de raad
In september 2020 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek Jeugdzorg van de
Rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden. De hoofdvraag van dit onderzoek is hoe de gemeente
Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet heeft georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en
wat het effect daarvan is. Om deze vraag te beantwoorden heeft de Rekenkamercommissie gekeken naar
het beleid, de uitvoering, de informatieverstrekking en de effecten van dat beleid. De rekenkamercommissie
heeft een zestal aanbevelingen gedaan op basis van de bevindingen en conclusies.
In de bestuurlijke reactie op het rapport hebben wij aangegeven dat wij ons deels herkennen in de
aanbevelingen die worden gedaan, maar ook dat we het een gemiste kans vinden dat reeds ingezette
ontwikkelingen en transformatiestappen binnen de jeugdhulp niet zijn meegenomen in het onderzoek.
Desondanks onderschrijven we het belang en noodzaak dat het, nu 6 jaar na de decentralisaties, goed is om
stil te staan en om te kijken waar we staan en hoe wij verder gaan. Via deze weg willen wij u dan ook
informeren over de voortgang van deze aanbevelingen, welke stappen gezet zijn en hoe wij hier binnen de
gemeente Coevorden in 2021 verder mee aan de slag gaan.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie heeft vastgesteld dat de gemeente een gedegen uitvoeringsorganisatie voor
Jeugdhulp en toegang tot de voorzieningen heeft neergezet. Het verbinden van de jeugdhulp met het
onderwijs en de huisartsenzorg verloopt goed en kan worden voortgezet, met daarbij aandacht voor andere
partijen in het voorveld. Waarbij wordt uitgegaan van het versterken van het gewone leven.
De rekenkamercommissie signaleerde ook mogelijkheden tot verbeteringen in het beleid voor de uitvoering
van de jeugdhulp op enkele punten. We zullen hieronder kort toelichten welke aanbevelingen op welke wijze
een bepaald vervolg krijgen. Hierbij zullen we tevens beschrijven wat er in de tussenliggende periode is
gebeurd en welke processtappen we de komende periode gaan zetten.
• Actualisering van het jeugdhulpbeleid
De actualisering van beleid gaat zich richten op het verdere concretisering op basis van het Beleidsplan
"Samen Krachtig" in samenspraak met onze ketenpartners. Daarbij wordt tevens motie 2020-14 beleid
jeugdhulp meegenomen. We geloven dat een gezamenlijke gedragen visie samen met onze ketenpartners
een eerste stap is. Medio 2021 willen we de eerste opbrengsten en contouren van de visie delen met de
Raad.
• Beschrijving van de organisatie en werkwijze van de toegang tot jeugdhulp
In het onderzoek wordt tevens geconcludeerd dat de uitvoering van de Jeugdzorg niet als geheel is
beschreven en daarmee onvoldoende transparant is. De doorontwikkeling van de Toegang in het Sociaal

- 2 Domein is gaande; een onderdeel van de opdracht is de beschrijving van de processen. Inmiddels zijn we
vergevorderd met de implementatie van het regiesysteem. Eén van de doelen van het regiesysteem is dat
consulenten in het brede sociale domein straks in één oogopslag de hele (gezins-)situatie in beeld heeft, dit
om invulling te geven aan een integrale manier van werken. Daarnaast zijn we, ook voor Jeugd, gestart met
een brede integrale intake, waar aandacht is voor alle levensdomeinen, waardoor de inwoner niet meerdere
malen zijn of haar verhaal hoeft te doen. Het regiesysteem is inmiddels geïmplementeerd bij het team van
schuldhulpverlening. Wat volgt zijn de Wmo, Participatie en jeugdteams.
Tot slot is in juni 2020 de verordening jeugdhulp door uw gemeenteraad vastgesteld. Waarin onder andere
de route is vastgelegd om te komen tot een individuele voorziening. Een van de aanbevelingen - het
beschrijven van processen van de toegang tot jeugdzorg - is daarmee reeds in ontwikkeling. Hierbij wordt de
kennis van de professionals explicieter gemaakt en wordt beschreven wat de kaders zijn om te komen tot de
inzet van jeugdzorg. In 2021 worden de nadere regels jeugd geactualiseerd.
• Meer gebruik maken van de kennis van de professionals met betrekking tot de jeugdproblematiek
Een van de conclusies is dat de beleidsinformatie over de aard en de omvang van de jeugdzorgproblematiek
aanwezig is 'in de hoofden van professionals', maar slechts in beperkte mate op papier staat. Informatie
wordt namelijk volop gedeeld in diverse overleggen. Door te evalueren wordt er geleerd van gebeurtenissen
maar ook toegepast om een (nieuwe) aanpak te bepalen. De manier waarop we deze informatie vastleggen
zodat dit gebruikt kan worden, kan verbeterd worden. Dit zal meegenomen worden de actualisatie van het
jeugdhulpbeleid zoals benoemd bij de eerste aanbeveling.
•

Verbeteren van informatieverstrekking aan de raad over beleid, uitvoering en resultaten met
betrekking tot de jeugdhulp. En een jaarlijks gesprek tussen college en raad over beleid, uitvoering
en resultaten in de jeugdzorg.
Ook in 2021 zullen wij u als raad meenemen. Niet alleen in de standaard P&C-cyclus maar ook door middels
van een raadsinformatieavond waarin we het thema jeugdbeleid zullen behandelen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden
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