Onderzoeksopzet rekenkameronderzoek
jeugdzorg gemeente Het Hogeland
Inleiding
In het voorjaar van 2020 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Het Hogeland
een gespreksronde gehouden onder de raadsfracties om de onderzoekswensen van de
verschillende raadsfracties te inventariseren. In deze gesprekken werd door meerdere
fracties de jeugdzorg en het onderwerp schuldhulpverlening genoemd als mogelijke
onderwerp voor rekenkameronderzoek. Deze twee onderwerpen zijn, op grond van het
belang dat daar door de verschillende fracties aan gehecht werd, door de
Rekenkamercommissie nader overwogen als onderzoeksonderwerp. Ten aanzien van de
schuldhulpverlening heeft de commissie geconstateerd dat het onderwerp door de
beleidsmatige ontwikkelingen beter in een later stadium, bijvoorbeeld na de harmonisatie van
de het schuldhulpverleningsbeleid opgepakt kan worden.
Voorverkenning
De commissie heeft in de zomer van 2020 een verkennende gespreksronde gehouden en
beperkte documentstudie uitgevoerd om tot een nadere afbakening van het onderzoek naar
de jeugdzorg te komen. In deze ronde is gesproken met de gemeentesecretaris, de voorzitter
van de adviesraad sociaal domein, een externe deskundige en de controller sociaal domein.
De insteek van deze gesprekken was om een beeld te krijgen van de actuele beleidsmatige
ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdzorg in de gemeente Het Hogeland.
Invoering nieuwe Jeugdwet
Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet zijn de gemeenten in Nederland in januari 2015
verantwoordelijk geworden voor de organisatie en bekostiging van de jeugdhulpverlening.
Een van de doelen van deze wet was om knelpunten binnen de jeugdzorg op te lossen en te
zorgen voor een transformatie van de jeugdzorg. Met de invoering van de wet is het budget
overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Dit ging gepaard met een korting op de
budgetten. Gemeenten moeten de zorg beter én goedkoper kunnen organiseren, was de
gedachte.
De jeugdzorg is een veel omvattend begrip voor een breed scala aan gemeentelijke
taakvelden en diensten met een omvangrijk budget. De toegang tot en uitvoering van
jeugdzorg ligt bij een (complex) netwerk van maatschappelijke organisaties die grotendeels
buiten de directe sturing van de gemeentelijke organisatie vallen, met name waar het gaat
om verplichte zorg.
Situatie gemeente Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland is één van de acht sub regio's in de jeugdzorgregio in Groningen.
Het Jeugdstelsel in de provincie Groningen is gebaseerd op het Groninger Functioneel
Model. De ontwikkelingen in de jeugdzorg vinden plaats in de dynamische beleidsomgeving
van het sociaal domein. Vanuit het college is de ambitie uitgesproken om tot een integrale
beleidsvisie op het sociaal domein te komen. Het huidige beleid en de informatie over de
uitvoering is uitgewerkt in een aantal notities en documenten: Plan van aanpak Jeugdzorg,
Notitie Inkoop Jeugdhulp en de Monitor Sociaal Domein.

In het vooronderzoek valt op dat de overkoepelende doelstellingen van de gemeente het
Hogeland ten aanzien van de jeugdzorg in zeer brede, algemene termen geformuleerd zijn.
Ze bevat drie ingrediënten: kwaliteit van zorg garanderen, transitiedoelstelling uit de
Jeugdwet realiseren en kosten beheersen. Uit de gesprekken blijkt dat er binnen de
ambtelijke organisatie veel aandacht is voor kostenbeheersing. Een van de uitgangspunten
in het beleid is dat de investering in preventieve zorg op termijn vraag naar intensievere
vormen van zorg kan terugdringen. Belangrijkste inzet op dit punt is een pilot met de
ondersteuner jeugd en gezin (OJG-er) bij huisartsen. Deze moet het aantal
huisartsenverwijzingen naar specialistische jeugdhulp verminderen.
Problematiek
Het valt op dat het jeugdzorggebruik in de provincie Groningen hoger is dan in de rest van
Nederland, met name de AWBZ en Zvw-zorg. Een relatief groot deel van de jeugd in de
gemeente het Hogeland maakt gebruik van jeugdzorg: ongeveer 13% tegen ongeveer 10%
landelijk. Dit beeld geldt eigenlijk voor heel Noordoost Nederland. Wat verder opvalt, is de
scheve verdeling van de kosten over de groep die gebruik maakt van regelingen: 10% van
de jeugdzorggebruikers neemt 43% van het budget voor zijn rekening.
Opmerkelijk is ook dat de Monitor sociaal domein op dit moment relatief weinig informatie
bevat over de onderliggende aard van de problematiek en waarom het gebruik van
jeugdzorg in deze regio kennelijk veel groter is. De impact van complexe dossiers is met een
top 10, 50 en 100 analyse inzichtelijk gemaakt. Een link met bredere sociaaleconomische
factoren lijkt voor de hand te liggen, maar is niet direct een op een te leggen.
Positie raad
Het onderwerp jeugdzorg leeft bij de raad, zo blijkt uit de gespreksronde en het overleg met
de auditcommissie. Bij raadsfracties leven zorgen over de beheersbaarheid van de kosten,
de toegankelijkheid van de zorg en de vraag of de juiste zorg ook bij de juiste mensen
terecht komt. De raad heeft kaders gesteld met het vaststellen van het plan van aanpak
Jeugdzorg, de Notitie Inkoop Jeugdhulp en via de begrotingsstukken. Naast de
informatiestroom via de p&c-cyclus is de Monitor sociaal domein een belangrijke
informatiebron voor de raad. Daarnaast heeft de raad in 2019 het initiatief genomen tot een
onderzoek naar de kosten van de ambulante jeugdzorg.
Onderzoeksafbakening Rekenkamercommissie
De Rekenkamercommissie heeft in het voortraject breed gekeken naar het onderwerp
jeugdzorg. In dit onderzoeksvoorstel wil de commissie de nadruk leggen op de rol van de
raad in het jeugdzorgbeleid. Het jeugdzorgbeleid lijkt een enorme stoomwals met grote
financiële consequenties, waar moeilijk grip op te krijgen is.
Rekenkameronderzoek kan hierbij helpen. Door te onderzoeken hoe het beleid is
vormgegeven, welke doelen de gemeente gesteld heeft op het gebied van jeugdzorg, op
welke wijze de raad geïnformeerd wordt en door te beoordelen of deze informatie ook op
maat van de raad is. De focus in dit onderzoek zal dus liggen op de kader stellende en
controlerende functie van de raad. Dit raakt met name de doelmatigheid van het
jeugdzorgbeleid.
De focus in het onderzoek zal op dit moment minder liggen op de doeltreffendheid van de
uitvoering. De Rekenkamercommissie maakt hierin een keuze. De vraag komt de juiste zorg
bij de juiste persoon is een relevante vraag, die gaat onder meer over de doeltreffendheid
van de uitvoering. Hierin speelt bijvoorbeeld ook een beoordeling van de uitkomsten van de
pilots een rol. Uit het vooronderzoek is naar voren gekomen dat het nu nog te vroeg is om
deze pilotprojecten op een adequate manier te beoordelen. We laten als

Rekenkamercommissie de mogelijkheid open om hier in een later stadium alsnog een
afzonderlijk onderzoek naar in te stellen.
Op basis van de voorgaande overwegingen komt de Rekenkamercommissie tot de volgende
centrale onderzoeksvragen en deelvragen.
Onderzoeksvragen
Centrale vragen
1
Hoe is het beleid en de uitvoering van de jeugdzorg in de gemeente Het Hogeland
vormgegeven en zijn deze doelmatig en doeltreffend?
2
Hoe heeft de raad zijn kader stellende en controlerende functie in het jeugdzorgbeleid
vormgegeven en hoe wordt de raad geïnformeerd over het jeugdzorgbeleid?
Deelvragen jeugdzorgbeleid
1
Hoe is het gemeentelijk jeugdzorgbeleid vormgegeven?
2
Wat zijn de uitgangspunten, veronderstellingen, doelen en beoogde maatschappelijke
effecten van het jeugdzorgbeleid?
3
Heeft de gemeente het zicht op de mate waarin de beoogde doelen en
maatschappelijke effecten van het jeugdzorgbeleid ook bereikt worden?
4
Is het beleid en de uitvoering van de jeugdzorg als doelmatig en doeltreffend te
beoordelen?
5
Hoe scherp heeft de gemeente zicht op de jeugdproblematiek in de gemeente?
6
Is de doelgroep in beeld en zijn voorzieningen toegankelijk?
7
Is er sprake van wachtlijsten voor bepaalde typen voorzieningen?
Deelvragen positie raad
1
2
3
4
5

Welke mogelijkheden heeft de raad om invloed uit te oefenen op het
jeugdzorgbeleid?
Hoe heeft de raad zijn kaderstellende en controlerende rol ingevuld ten aanzien van
het jeugdzorgbeleid?
Op welke manier is de raad geïnformeerd over het jeugdzorgbeleid?
Hoe wil de raad geïnformeerd worden over de jeugdzorg?
Hoe is de informatiepositie van de raad te beoordelen?

Vergelijkende onderzoeken/vraagstukken
6
Wat zijn goede praktijken en/of belangrijke valkuilen die uit (rekenkamer)onderzoek
bij andere gemeenten naar voren zijn gekomen ten aanzien van het jeugdzorgbeleid?
7
Welke lessen vallen hier voor de gemeente het Hogeland uit te trekken?
Relevante beleidsstukken
Beleidsplan Jeugdzorg BMWE Gemeenten 2015-2018
Taskforce Jeugdzorg: plan van aanpak Jeugdzorg 2019 – 2022
Notitie Inkoop Jeugdhulp
Onderzoek kosten ambulante jeugdzorg
Monitor Sociaal Domein

