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Reactie op rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp'
Geachte heer Slooijer,
In deze brief geven wij onze zienswijze op het rapport 'Informatievoorziening aan de gemeenteraad
inzake jeugdhulp’ van de rekenkamer Houten.
Jeugdhulp is een voor gemeenten relatief nieuwe taak, die in 2015 met een financiële taakstelling
vanuit het rijk is overgekomen. De afgelopen drie jaren zijn veel inspanningen gericht geweest op het
realiseren van een ‘zachte landing’. Daarna is de aandacht verschoven naar transformatie van
jeugdhulp. Dit is een proces waar wij – net als andere gemeenten – nog midden in zitten.
In dezelfde periode hebben college en raad gezocht naar hun onderlinge samenwerking in dit
domein. Gemeenten zijn nu drie en een half jaar onderweg en hebben de nodige ervaring opgedaan.
Dit is een goed moment om de informatievoorziening aan de raad te onderzoeken en daarbij te kijken
wat beter kan. Waarbij u in uw rapport terecht constateert dat “de informatiebehoefte van raads- en
commissieleden niet statisch, maar dynamisch is”.
Reactie op conclusies
U concludeert in uw rapport dat de huidige informatievoorziening over jeugdhulp aan de
gemeenteraad en aan raads- en commissieleden niet geheel aansluit bij de informatiebehoefte van
de gemeenteraad en voor verbetering vatbaar is.
Wij zien met u ruimte voor verdere verbetering van de informatievoorziening. De kunst hierbij is om
niet alleen méér informatie aan de raad te geven, maar de juiste informatie in de juiste hoeveelheid
op het juiste moment.
Reactie op aanbevelingen
Wij lezen in uw rapport de volgende aanbeveling aan het college:
Ontwikkel in nauw overleg met de raadsklankbordgroep Sociaal Domein een structuur voor de
gewenste informatievoorziening over jeugdhulp.
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U geeft hierbij een aantal handvatten mee, zoals:
 een aantal relevante elementen die als onderdeel van de informatiestructuur moeten worden
afgewogen:
o de inhoud van de informatie
o het doel van de informatie
o de vorm waarin de informatie wordt aangeboden
o de frequentie waarin de informatie wordt aangeboden
 drie vaste perspectieven waarlangs de inhoud van de informatie kan worden onderscheiden:
o transformatieperspectief
o cliëntperspectief
o financieel perspectief
Wij gaan graag met de klankbordgroep Sociaal Domein het gesprek aan over verbetering van de
informatievoorziening over jeugdhulp. We denken dat het hierboven genoemde ‘elementen’ en
‘perspectieven’ van de informatievoorziening behulpzaam kunnen zijn in dat gesprek.
U reikt ons op pagina 60 van uw rapport een stappenplan aan om de gewenste informatievoorziening
te ontwerpen. De eerste stap van dit stappenplan is om een set kerndoelen vast te stellen.
We zijn voornemens om begin 2019 onze bestaande beleidskader voor Wmo, Jeugd en Gezondheid
samen met het Programma Sociale Kracht in onderlinge afstemming te evalueren. Om vervolgens
voor de periode 2020 en volgende jaren een geïntegreerd beleidskader aan de raad voor te leggen.
Eén van de eerste stappen die daartoe gezet moet worden betreft - waar nodig - een herijking van de
te bereiken (kern)doelen en gewenste maatschappelijke effecten. Dit zien wij als een belangrijke
voorwaarde voor verbetering van de uiteindelijke informatievoorziening over het sociaal domein.
Tot die tijd zouden we graag met de raad de huidige beleidskaders en begroting als vertrekpunt
nemen om de informatievoorziening rond jeugdhulp te verbeteren. In de vorige periode is met de
Raadsklankbordgroep Sociaal Domein en de Audit- en Rekeningcommissie reeds geïnvesteerd in het
verbeteren van de begrotings(indeling) en het formuleren van indicatoren.
Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Mathijs van den Heuvel via telefoonnummer (030)
63 92 611.
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