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Onderwerp 
Aanbevelingen Rekenkamercommissie-onderzoek Jeugdbeleid 

Geadviseerde beslissing raad 
1. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, met in achtneming van de bestuurlijke reactie, 

over te nemen, te weten: 
a. Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond vroegtijdige signalering en 
zorgtoeleiding; 
b. Zorg voor beleidsmatige verankering van het beleid rond voortijdig schoolverlaten en -
verzuim; 
c. Het college dient voor de gemeenteraad op hoofdlijnen inzichtelijk te maken wat de mate 
van doelrealisatie in het nieuwe jeugdbeleid is; 
d. Het college dient de raad met regelmaat te informeren over de voortgang in de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling; 
e. Investeer meer dan tot nu toe in de aansluiting van de nulde lijn op eerste en tweede lijn; 
f. Maak met de ketenpartners in het veiligheidsdomein goede, sluitende afspraken over 
gegevensuitwisseling; 
g. Voorkom dubbeling van signalerings- en toeleidingsstructuren; 
h. Stel het beleid rond het Centrum Jeugd en Gezin als laagdrempelig inlooppunt bij. 

2. Het college opdracht te geven voor 1 juni 2015 de bestuurlijke toezegging over de opvolging van de. 
RKC-aanbevelingen te concretiseren. 

Inleiding 
Op 2 oktober 2014 zond de Rekenkamercommissie (RKC) de raad het rapport van het onderzoek 
naar het Jeugdbeleid. Het onderzoek is toegespitst op thema's die gericht zijn op het gebruik van en 
toegang tot zwaardere (en duurdere) vormen van jeugdzorg met oog op de wens tot versterking van 
de preventieve aanpak. 
In de Beraad en Advies van 7 oktober 2014 heeft het onderzoeksbureau de uitkomsten 
gepresenteerd. De aanwezige (burger)raadsleden hebben aangegeven de aanbevelingen over te 
willen nemen. 

Beoogd effect 
De raad wil actief invulling geven aan zijn kaderstellende en controlerende rol op het gebied van de 
decentralisatie Jeugdzorg die wordt omgeven door een krimpende uitkering van de rijksoverheid, 
zodat deze wordt ingevoerd met veel zorg voor de preventieve aanpak om beroep op specifieke en 
vaak dure zorg te verminderen. 

Argumenten 
1.1 De raad wil de vinger aan de pols houden 
Het onderzoek trekt lessen uit het in de periode 2009-2013 gevoerde jeugdbeleid en daarbij wordt het 
toekomstige jeugdbeleid getoetst. De aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek zijn vooral 
toekomstgericht en moeten dus in de verdere ontwikkeling van het jeugdbeleid meegenomen worden. 
De resultaten van de doorvertaling van de aanbevelingen wil de raad gerapporteerd krijgen-
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2.1 Een concrete uiPwerking zorgt ervoor dat de aanbevelingen worden omgezet in acties 
Het college geeft aan dat de aanbevelingen worden gebruikt voor de uitbreiding van het bestuurlijk 
opdrachten- en toetsingskader van het nieuwe uitvoeringsontwerp van de jeugdzorg. Hij heeft drie 
momenten geschetst wanneer de uitwerking van de aanbevelingen worden doorvertaald. Door dit 
meer te concretiseren, wordt duidelijk op welke wijze en wanneer precies dit gebeurt. 

Kanttekeningen 
Regelmatig het gesprek voeren over de decentralisatie Jeugdzorg en de concrete gevolgen ervan, 
kent geen kanttekeningen of risico's. Evenmin het concreet inplannen van acties die zorgen dat de 
kaders helder worden voorbereid, besproken en vastgesteld. 

Uitvoering/vervolgstappen 
Eind tweede kwartaal 2015 bespreking geconcretiseerde uitwerking opvolging aanbevelingen. Dit 
wordt in de termijnagenda verwerkt. 

Financiën 
Er zijn geen kosten gemoeid met deze aanbevelingen, wel energie en tijd voor raadsleden, wethouder 
en ambtelijke ondersteuning. 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Zaak bestuurlijke reactie RKC-rapport onderzoek Jeugdbeleid door Verwey Jonker (85637); 
2. Aanvullende informatie Nawoord RKC Albrandswaard nav bestuurlijke reactie 30 september 2014 

Jeugdbeleid Albrandswaard (96741); 
3. Aanvullende informatie aanbiedingsbrief raad onderzoek Jeugdbeleid Albrandswaard (97361). 

Poortugaal, 4 december 2014 

Namens het Presidium, 

mr. Renske van der Tempel 

De griffi 
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