Rekenkamercommissie Gooise
Meren
Aan de Gemeenteraad van de gemeente Gooise Meren

Betreft:

Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport ‘Onderzoek processen Jeugdzorg
Rekenkamercommissie Gooise Meren’

Bussum, 3 oktober 2022
Geachte leden van de Raad,
Met plezier bieden wij u ons onderzoeksrapport aan ‘Onderzoek processen Jeugdzorg
Rekenkamercommissie Gooise Meren’. Dit rapport is het vervolg op de in 2020 door ons
uitgevoerde quick scan naar de jeugdzorg. Het nu uitgevoerde onderzoek is bedoeld om u
als raad te helpen om inhoudelijk te sturen op de inhoud en de kwaliteit van de jeugdzorg.
Onze rapportage aan u bestaat uit een aantal onderdelen. De basis is het rapport
‘Onderzoek processen Jeugdzorg Rekenkamercommissie Gooise Meren’, een zeer
uitgebreide en gedetailleerde analyse van de processen in de jeugdzorg. In de ‘Overview
onderzoek sturing inhoud en kwaliteit jeugdzorg’ geven wij de samenvattende conclusie
van het onderzoek en de aanbevelingen van ons als Rekenkamercommissie. Als derde is er
de bestuurlijke reactie van het college op de onderzoeksresultaten. Tot slot is er natuurlijk
deze aanbiedingsbrief waarin wij ook ingaan op de reactie van het college.
Wij zijn verheugd over de positieve reactie van het college op onze aanbevelingen en de
bereidheid om deze aanbevelingen op te pakken en uit te werken. Het college geeft ook een
tijdpad aan om de aanbevelingen te verwerken in de nota integraal jeugdbeleid die in 2023
wordt opgesteld.
Zowel naar aanleiding van de eerdere quick scan als in de loop van het huidige onderzoek
heeft u als raad de wens uitgesproken meer te willen sturen op de jeugdzorg. Wij geven u
daarom een aantal overwegingen mee om de opdracht van u aan het college te formuleren.
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Bij aanbeveling 1 geeft het college aan de maatschappelijke effecten, de doelen en de
resultaten beter te willen benoemen. Aansluitend daarop adviseren wij u als raad om ook
inzicht te vragen op welke wijze deze effecten, doelen en resultaten worden vertaald naar
de partijen en medewerkers die binnen de gemeente actief zijn op het jeugdbeleid.
Het college is het eens met versterken van de regie, zoals in aanbeveling 2a is verwoord. Wij
adviseren u als raad om daarbij mee te geven dat het doel is dat de door u vastgestelde visie
op de jeugdzorg ook bij alle partijen (en hun medewerkers) terecht komt. Een gezamenlijke
leer- en verbetercyclus, waaraan alle beleidsvormende en uitvoerende partijen deelnemen,
kan en moet daaraan bijdragen.
Bij de aanbeveling (2b) over het benutten van ervaringen van cliënten en professionals wijst
het college op zijn eigen rol om dit te doen. Waar wij met name op doelen zijn die
ervaringen uit het veld die voor u als raad behulpzaam zijn bij het invullen van de
kaderstellende rol. Daarbij zijn zeker geaggregeerde onderzoeksresultaten nodig, maar ook
casuïstiek kan u als raad helpen.
Het versterken van de procesregie door de gemeentelijke jeugdconsulent (aanbeveling 3)
heeft het college al opgepakt in het verbeterplan. Ook zal het college daarvoor voorstellen
doen bij de begroting 2023. Bij de beoordeling van deze voorstellen adviseren wij u om ook
goed te bezien of de voorgestelde versterkte regie tegemoet komt aan de wensen en
verwachtingen van de (medewerkers van de) zorgaanbieders.
In zijn algemeenheid geeft het college in zijn reactie aan op een aantal onderwerpen en
momenten de raad te betrekken. Omdat u graag een meer sturende rol wilt spelen,
adviseren wij u om concrete afspraken met het college te maken over uw rol en
betrokkenheid in de aanloop naar de nota integraal jeugdbeleid.
Tot slot. In de afrondende fase van het onderzoek heeft u ons gevraagd het rapport van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid over een
specifieke casus in de gemeente Gooise Meren mee te nemen in ons onderzoek. Dat was op
dat moment niet meer mogelijk omdat het (concept)rapport al klaar was voor bestuurlijk
wederhoor. Wel hebben wij het college gevraagd om in zijn bestuurlijke reactie op deze
casus in te gaan. U kunt dit in de reactie van het college teruglezen.
Met vriendelijke groeten,

De Rekenkamercommissie van de gemeente Gooise Meren,

Drs. Anton C. Barske (voorzitter)
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