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Geslacht 

 

 

 

Aan:  

Raadsleden gemeente Het Hogeland 

 

 

 

Datum: 15 oktober 2021 

Onderwerp: Nawoord Rekenkamercommissie onderzoek naar het jeugdzorgbeleid 

 

 

 

 

Geachte raadsleden,   

 

De Rekenkamercommissie heeft met belangstelling kennis genomen van de bestuurlijke 

reactie op haar onderzoek naar het jeugdzorgbeleid in de gemeente Het Hogeland. In 

algemene zin constateert de Rekenkamercommissie dat het college de aanbevelingen van 

uit het rapport in grote lijnen onderschrijft, hier reeds uitvoering aan geeft of voornemens is 

dit ter hand te nemen. De Rekenkamercommissie constateert ook dat het college aangeeft 

zich niet te herkennen in de conclusies, omdat het onderzoeksrapport een genuanceerder 

beeld zou schetsen dan de conclusies.  

 

Nuance en borging 

Het verheugt de Rekenkamercommissie dat het college in ieder geval de nuance uit het 

rapport herkent. Het onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie en de conclusies 

en aanbevelingen die daaruit voortvloeien komen niet lichtvaardig tot stand. De 

Rekenkamercommissie draagt er zorg voor dat alle stappen van het onderzoeksproces met 

de nodige procedurele en inhoudelijke waarborgen omkleed zijn. De Rekenkamercommissie 

trekt haar conclusies niet lichtvaardig en besteedt grondig aandacht aan de inhoudelijke 

borging van het feitenrelaas in het proces van ambtelijk wederhoor. U vindt het feitenrelaas 

terug in het rapport van bevindingen. Daarop baseert de Rekenkamercommissie zelfstandig 

haar conclusies. Zo is voor de lezer na te gaan of de conclusies correct zijn getrokken. De 

conclusies zijn samen met de aanbevelingen niets meer en niets minder dan een advies 

aan de raad. 

 

Geen recent beleidsplan 

Het kan zijn dat de weging van de feiten door de Rekenkamercommissie een nadere 

toelichting behoeft. We gaan hier specifiek in op een tweetal punten. Om te beginnen de 

nadruk die de Rekenkamercommissie legt op het ontbreken van een recent beleidskader. 

Inhoudelijk wordt deze conclusie door het college niet bestreden. Het bestaande beleidsplan 

is verouderd en toe aan actualisering. De reden dat de Rekenkamercommissie hier zo’n 

nadruk op legt ligt mede in het feit dat het hebben van een actueel beleidskader een 

vereiste is in de Jeugdwet (art. 2.2). Dat, los hiervan, ook elders in de gemeentelijke 

beleidssystematiek doelstellingen en kaders zijn opgenomen doet niets af van de 

verplichting die opgenomen is in de Jeugdwet. Om juist ook de nuance de ruimte te geven 

concludeert de Rekenkamercommissie in conclusie 4 dat het ontbreken van een recent 

beleidsplan niet heeft geleid tot een gebrek aan ontwikkeling. De rekenkamer ziet en erkent 

de inspanning die gepleegd is in de uitvoering van dit ingewikkeld dossier.  
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Toch moeten we als Rekenkamercommissie concluderen dat de pijnpunten die het 

onderzoek naar het jeugdzorgbeleid van de gemeente het Hogeland aan het licht heeft 

gebracht een zekere samenhang met elkaar vertonen. Zonder actueel beleidsplan is er 

geen zicht op de doeltreffendheid en ontbreekt een duidelijke koers. 

 

Informatievoorziening richting raad 

Het college stelt in haar bestuurlijke reactie dat de Rekenkamercommissie zonder 

onderbouwing een beeld neerzet dat het college de raad niet tijdig, niet volledig en in 

sommige gevallen niet juist informeert. Deze stelling wordt geenszins gedragen door het 

onderzoeksrapport en de conclusies en aanbevelingen. Ten aanzien van de 

informatievoorziening richting raad is de conclusie van de Rekenkamercommissie dat er 

sprake is van een zekere impasse als het gaat over het realiseren van aansluiting tussen 

wensen van de raad en de daadwerkelijk aangeleverde sturingsinformatie. In het rapport en 

in de conclusies belichten we deze impasse vanuit de verschillende actoren en gaan we in 

op de onvrede van de raad, de onderkenning van deze onvrede door het college en de 

ambtelijke organisatie en geven we aan de hand van een onafhankelijk normenkader inzicht 

in het ontbreken van bepaalde informatie. 

 

Tot slot 

De Rekenkamercommissie doet haar werk onafhankelijk van het college. We kunnen 

daardoor verzoeken van het college die ingaan op de inhoud van het rapport of de 

conclusies van het rapport niet zonder doorslaggevende inhoudelijke argumenten 

overnemen. We hebben dergelijke argumenten niet in de reactie van het college gevonden 

en kunnen dan ook niet anders dan de conclusies ongewijzigd aan de raad presenteren. 

 

Uiteraard is de Rekenkamercommissie zich ervan bewust dat jeugdzorg in heel Nederland 

tot problemen leidt. Ook gemeenten die hun zaken formeel op orde hebben, zien dat de 

sturingsmogelijkheden beperkt zijn, de kosten stijgen en de wachtlijsten toenemen. 

Bovendien beseft de Rekenkamercommissie dat de combinatie van de herindeling en 

dualisering twee grote reorganisaties in één gemeente zijn en daarmee op zijn minst één te 

veel. Ook deze constateringen kunt u in het rapport terugvinden. We adviseren de raad om 

bij de beoordeling van het voorliggend rapport ook met deze gegevens rekening te houden. 

 

Namens de Rekenkamercommissie Het Hogeland, 

 

Hoogachtend, 

 

 
Bert Schudde 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 


