
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 
 
 Doetinchem, 20 februari 2019 
 
 
Rekenkamerrapport Zicht op de jeugdhulp 
 
 
Te besluiten om: 
1. De aanbevelingen uit het rapport over te nemen;  
2. Gezien de reactie van het college op de aanbevelingen:  

a. Aanbeveling 1: de ontwikkelingen te blijven volgen, onder meer bij het behandelen van 
de raadsmededeling over de uitwerking van het inkoopmodel Wmo & jeugdhulp (najaar 
2019). 

b. Aanbeveling 3: het college te verzoeken de raad in mei 2019 te informeren over de 
preventieagenda sociaal domein en de manier waarop daarin de regierol op de inzet en 
het gebruik van preventieve voorzieningen is meegenomen. 

c. Aanbeveling 4: het college te verzoeken de raad bij de kwartaalupdate taskforce sociaal 
domein in juni 2019 te informeren over de uitvoering van deze aanbeveling en daarmee 
samenhangend onder meer de ontwikkelpunten in de functie en werkwijze van de jeugd- 
en gezinswerkers en de acties van het college op het punt over het verwijsgedrag van 
huisartsen. 

d. Aanbeveling 5: het college te verzoeken in overleg met de griffie een werksessie voor te 
bereiden om deze aanbeveling uit te voeren in de tweede helft van het jaar. 

3. De griffier te verzoeken om aanbeveling 2 uit te werken in een voorstel en uiterlijk 1 april 
2019 voor te leggen aan het presidium. 

 
Context 
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in Doetinchem. Op 15 november 
2018 heeft de rekenkamer het rapport aan de raad aangeboden. De algemene conclusie van 
de rekenkamer is dat het jeugdhulpbeleid in Doetinchem grotendeels op orde is. Op een aantal 
inhoudelijke punten heeft de rekenkamer wel opmerkingen en deze zijn uitgewerkt in vijf 
aanbevelingen:  
1. Geef uitwerking aan de doelstelling van de Jeugdwet om meer ruimte te creëren voor de 

professional en het verminderen van regeldruk.  
2. Versterk de positie van de raad.  
3. Onderzoek hoe en door wie de regierol zou moeten worden gevoerd op de inzet en het 

gebruik van preventieve voorzieningen. 
4. Organiseer bijeenkomsten met toegang en specialistische jeugdhulp. 
5. Operationaliseer beleidsdoelstellingen en ontwikkel een monitor.  
 
Op uw verzoek heeft het college een reactie gegeven op het rapport. Deze reactie is op 
14 februari 2019 besproken in de beeldvormende raad. Het college heeft naar aanleiding van 
de behandeling in de beeldvormende raad zijn reactie op 19 februari 2019 aangevuld met een 
reactie per aanbeveling. Daarmee hebt u een compleet beeld gekregen van het door de 
rekenkamer onderzochte onderwerp. 
Het is nu aan u om zich uit te spreken over de aanbevelingen in het rapport en de reactie van 
het college daarop. 
 
Beoogd effect 
U controleert of het lokale jeugdhulpbeleid bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke 
effecten van de Jeugdwet en kunt - waar nodig en gewenst - bijsturen.  
  



Argumenten 
1.1 U kunt uw mening geven over de aanbevelingen uit het rapport.  
Tijdens de behandeling van dit raadsvoorstel kunt u uw mening geven over de aanbevelingen 
uit het rapport en de reactie van het college. U kunt via amendementen en moties de 
beslispunten wijzigen dan wel er iets aan toevoegen. 
 
2.a Het college schetst de lokale en regionale maatregelen die inmiddels zijn ingezet om meer 
ruimte te creeeren voor de professional en de regeldruk te verminderen.  
Wij adviseren u deze ontwikkelingen te blijven volgen. Concreet kunt u het college vragen naar 
de stand van zaken op het moment dat het college u informeert over het inkoopmodel Wmo en 
jeugdhulp dit najaar. Daarnaast organiseert de raads-klankbordgroep Vinger aan de pols in 2019 
activiteiten voor de raad om de vinger aan de pols te houden over de uitvoering van 
taken/activiteiten in het sociaal domein. Dat zijn ook de momenten waarop u de ontwikkelingen 
kunt volgen. 
 
2.b Het college neemt de aanbeveling over de regierol op de inzet en het gebruik van 
preventieve voorzieningen mee in de preventieagenda sociaal domein. 
Daarbij richt het college zich op de vraag wat hierin nodig is aanvullend op de taak die hiervoor 
al belegd is bij de jeugd- en gezinswerkers. Het college kan u in mei 2019 informeren over de 
preventieagenda en de uitwerking van deze aanbeveling. 
 
2.c De uitvoering van deze aanbeveling is inmiddels al ingezet door Buurtplein BV.  
Daarnaast beschijft het college dat de functie jeugd- en gezinswerkers een nieuwe functie is met 
onwikkelpunten om de functie beter tot zijn recht te laten komen. Het college is in haar eerste 
reactiebrief al ingegaan op het verwijsgedrag van huisartsen en waar het college mee bezig is in 
dat kader. U kunt het college vragen om u in juni 2019 bij de kwartaalupdate taskforce sociaal 
domein te informeren over de uitvoering van deze aanbeveling. 
 
2.d Het college geeft in zijn reactie aan dat het samen met u op zoek wil naar een scherpere 
formulering van beleidsdoelstellingen met criteria en parameters.  
Aanbevelingen 2 en 5 hangen samen met de conclusies dat de rolverdeling bij de kaderstelling 
ontbreekt, dat het inzicht in het al dan niet behalen van beleidsdoelstellingen van jeugdhulp 
ontbreekt, dat u onvoldoende geinformeerd wordt om te kunnen bijsteuren en dat de duiding 
van begrote en uitgegeven bedragen ontbreekt. 
U kunt het college verzoeken om in overleg met de griffie een werksessie voor te bereiden om 
deze aanbeveling uit te voeren in de tweede helft van het jaar. 
 
3. De beeldvormende raad heeft op 15 november 2018 besloten dat de raad het 
rekenkamerrapport onderling gaat bespreken, met name wat betreft het aspect kaderstelling. 
U kunt de griffier vragen om een voorstel te schrijven om te komen tot een gesprek tussen raad 
onderling en tussen raad en college om de kaderstelling te versterken. Dit kan in de vorm van 
gesprekken, een werkbijeenkomst of iets dergelijks. Wij stellen voor dat de griffier uiterlijk 
1 april 2019 een voorstel hierover voorlegt aan het presidium. 
 
Financien  
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 
 
Bijlagen  
1. Rapport rekenkamer Zicht op de jeugdhulp  
2. Reactie college op het rekenkamerrapport d.d. 08-01-2018 
3. Aanvullende reactie college d.d. 19-01-2019 
 
 
De griffier,   De voorzitter, 
 
drs. B.P.M. Janssens,        mr. M. Boumans MBA MPM 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel over het rekenkamerrapport Zicht op de jeugdhulp; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. De aanbevelingen uit het rapport over te nemen;  
2. Gezien de reactie van het college op de aanbevelingen:  

a. Aanbeveling 1: de ontwikkelingen te blijven volgen, onder meer bij het behandelen van 
de raadsmededeling over de uitwerking van het inkoopmodel Wmo & jeugdhulp (najaar 
2019). 

b. Aanbeveling 3: het college te verzoeken de raad in mei 2019 te informeren over de 
preventieagenda sociaal domein en de manier waarop daarin de regierol op de inzet en 
het gebruik van preventieve voorzieningen is meegenomen. 

c. Aanbeveling 4: het college te verzoeken de raad bij de kwartaalupdate taskforce sociaal 
domein in juni 2019 te informeren over de uitvoering van deze aanbeveling en daarmee 
samenhangend onder meer de ontwikkelpunten in de functie en werkwijze van de jeugd- 
en gezinswerkers en de acties van het college op het punt over het verwijsgedrag van 
huisartsen. 

d. Aanbeveling 5: het college te verzoeken in overleg met de griffie een werksessie voor te 
bereiden om deze aanbeveling uit te voeren in de tweede helft van het jaar. 

3. De griffier te verzoeken om aanbeveling 2 uit te werken in een voorstel en uiterlijk 1 april 
2019 voor te leggen aan het presidium. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 maart 2019, 
 
 
 
 , griffier 
 
 
 
 , voorzitter 
 


