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De leden van de RKC spreken hun waardering uit dat het college van B&W in verband met de 

planning van de bespreking van het jeugdbeleid door de gemeenteraad  een zeer korte termijn heeft 

aangehouden voor het geven van een bestuurlijke reactie op de bevindingen, de conclusies en de 

aanbevelingen van het onderzoek naar de uitvoering van het jeugdbeleid.  

Het college geeft in zijn reactie aan dat de voorbereidingen van de decentralisatie van rijkstaken (de 

3D) een grote inspanning vraagt en dat hierin een prestatie van formaat wordt geleverd. De leden 

van de RKC zijn zich ervan bewust dat van de organisatie een grote inspanning wordt gevraagd om op 

tijd alle noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de nieuwe taken te vervullen. De 

aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek naar het jeugdbeleid zijn dan ook vooral  

toekomstgericht. Het identificeren van risico’s van de huidige uitvoeringspraktijk levert 

aanbevelingen op die in de verdere ontwikkeling van het jeugdbeleid meegenomen moeten worden.  

De RKC heeft er dan ook met genoegen kennis van genomen dat het college zich herkent in het 

algemene beeld dat in het rapport wordt geschetst.  Daarbij geeft het college aan dat de 

aanbevelingen van de RKC zullen worden gebruikt voor de uitbreiding van het bestuurlijk 

opdrachten- en toetsingskader van het nieuwe uitvoeringsontwerp van de jeugdzorg. Dit houdt dus 

in dat bij de vele zaken waaraan wordt gewerkt, de aanbevelingen van de RKC worden meegenomen. 

Het college schetst hierbij drie momenten om dit te kunnen doen: voorafgaand aan het 

ontwerpproces om de ambities en doelstellingen vast te stellen, bij toetsing van producten bij de 

afronding van het ontwerpproces en door toetsing van de ontwikkelde producten op het moment 

van besluitvorming.   

De RKC beveelt de raad aan om het college te verzoeken de bestuurlijke toezegging over de opvolging 

van de RKC-aanbevelingen te concretiseren. Hierdoor moet duidelijk worden op welke wijze de 

uitwerking van aanbevelingen in de door het college geschetste momenten een plaats krijgen.   

Het college plaatst twee kanttekeningen bij het onderzoeksrapport. Allereerst betreft dit de 

bevinding dat er geen beleidscapaciteit is op het gebied van  voortijdig schoolverlaten en 

schoolverzuim. Het college geeft aan uitstekend zicht te hebben op wat de BAR-organisatie doet en 

de diensten die zij levert. Dat laat onverlet dat de onderzoekers hebben geconstateerd dat er 

inhoudelijk weinig zicht is op het beleid rond voortijdig schoolverlaten en schoolverzuim, noch 

ambtelijk, noch bestuurlijk. Geen van de geïnterviewde personen heeft de onderzoekers over 

aanwezige beleidscapaciteit kunnen informeren. De RKC ziet dan ook geen aanleiding de bevinding te 

nuanceren.  

De tweede kanttekening van het college betreft de opmerking dat het beleid omtrent de aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling grotendeels regionaal wordt bepaald. Het college stelt dat er 

desondanks voldoende ruimte is voor een lokaal-specifieke inbreng in de processen. In het 

normenkader van het onderzoek was opgenomen dat de gemeente concreet eigen beleid 

geformuleerd zou moeten hebben. Dat is niet het geval. Met de bevinding is vooral gedoeld op de 

beperkte mogelijkheden van de gemeenteraad om een concrete Albrandswaardse invalshoek in het 

beleid te verankeren. In die zin nuanceert de RKC deze bevinding. 
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