Raadsvoorstel
Voorstelnummer: 2018-056

Houten, 20 september 2018

Onderwerp:
Rekenkameronderzoek Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

Beslispunten:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de
meest wenselijke en haalbare informatiestruct uur met betrekking tot jeugdhulp .
2. In te stemmen met de aanbevelingen van het rapport.
3. Het college te verzoeken om de aanbevelingen over te nemen en conform deze
aanbevelingen op korte termijn een structuur voor de informatievoorziening te
ontwikkelen.
4. En de raad hierover binnen een jaar te rapporteren.

Samenvatting
De directeur van de Rekenkamer van de gemeente Houten heeft onderzoek gedaan naar de
structuur van de informatievoorziening aan de gemeenteraad op het gebied van de
jeugdzorg. Door goede informatie te verstrekken, wordt de gemeenteraad immers in staat
gesteld inhoud te geven aan de kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende rol.
Uit dit rekenkameronderzoek blijkt 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. Het rapport bevat
aanbevelingen om te komen tot een structuur voor de gewenste informatievoorziening.

Aanleiding
De directeur van de Rekenkamer heeft bij de fracties mogelijke onderwerp en voor het
eerste onderzoek geïnventariseerd. Uit de reacties bleek dat er belangstelling was voor een
onderzoek in het Sociaal Domein, waarbij met name het onderwerp Jeugd aandacht kreeg.
In een verdieping hierover is gebleken dat naast de inhoudelijke i nformatie zelf, vooral de
structuur van informatievoorziening aan de gemeenteraad onderwerp van onderzoek moest
zijn. Op verzoek van de raad is het onderzoek uitgebreid met een inhoudelijke verdieping en
zijn ten behoeve hiervan vijf cases geselecteerd.

Doel van dit voorstel
Kennisnemen van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de meest
wenselijke en haalbare informatiearchitectuur met betrekking tot jeugdzorg en de
aanbevelingen te betrekken bij de verdere ontwikkeling van een structuu r voor de gewenste
informatievoorziening.

Conclusies
De Rekenkamer concludeert aan de hand van de onderzochte vijf cases:
1. De gemeente Houten loopt in de pas met andere gemeenten qua transitie en
transformatie;
2. De transitie is goed geland en de zorg is gewaarborgd;
3. Het transformeren is een zoektocht;
4. De gemeente Houten bepaalt en onderbouwt daarbij zorgvuldig de aandachtspunten;
5. De transformatie vindt plaats via pilots en het stimuleren van initiatieven;
6. Door middel van proeftuinen wordt ervaren wat we l en niet werkt;
7. Dit is voor de gemeenteraad niet altijd zichtbaar;
8. Verantwoording vindt plaats via de planning&control cyclus, maar maakt niet
duidelijk hoever de transformatie is.
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De Rekenkamer concludeert aan de hand van het onderzoek naar de wijze waa rop de
gemeenteraad wordt geïnformeerd (de structuur van de informatievoorziening):
1. De raads- en commissieleden zijn zeer betrokken bij de jeugdhulp;
2. Er wordt veel informatie gedeeld door het college van burgemeester en wethouders,
maar een structuur ontbreekt;
3. De samenhang tussen de te bereiken effecten, doelen en indicatoren is onduidelijk;
4. De gemeenteraad heeft als belangrijke taak besluiten te nemen, toegesneden op de
plaatselijke situatie (maatwerk);
5. Een succesvoorwaarde daarvoor is dat de gemeent eraad beschikt over
sturingsinformatie;
6. De huidige informatievoorziening sluit niet aan op de informatiebehoefte van de
gemeenteraad en is voor verbetering vatbaar;
7. Er is met name behoefte aan concrete inhoudelijke informatie over de transformatie.

Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders
te verzoeken:
1. Een structuur voor de informatievoorziening te ontwikkelen en daarin uit te werken:
a. Inhoud van de informatie;
b. Doel van de informatie (sturing, behe ersing, verantwoording, beoordeling);
c. Vorm waarin de informatie wordt aangeboden;
d. Frequentie waarmee de informatie wordt aangeboden;
2. Daarbij onderscheid te maken tussen:
a. Transformatieperspectief;
b. Clientperspectief;
c. Financieel perspectief;
3. Deze perspectieven te integreren via de volgende stappen:
a. Stel de kerndoelen vast;
b. Stel per kerndoel de beleidsvragen;
c. Bepaal de indicatoren bij elke beleidsvraag;
d. Geef invulling aan a, b en c in overleg met de Raadsklankbordgroep Sociaal
Domein;
e. Maak heldere afspraken met de zorgaanbieders over de monitoring;
f. Actualiseer de lokale zorgmeter (Monitor Sociale Kracht);
4. Over 12 maanden aan de gemeenteraad te rapporteren over de stand van uitvoering
van deze aanbevelingen.

Participatie
Het college heeft een reactie gegeven op het rapport. Deze is bijgevoegd.

Communicatie
Het onderzoeksrapport met conclusies en aanbevelingen zal worden besproken tijdens een
RTG op 9 oktober 2018 en door de gemeenteraad worden behandeld tijdens de
raadsvergadering op 30 oktober 2018.Het rekenkamerrapport wordt op de website van de
gemeente Houten geplaatst.

Financiën
Niet van toepassing

Houten, 20 september 2018
De griffier
W. van Zanen
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Meegezonden bijlagen bij dit voorstel
-Rekenkamerrapport Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp
-Bestuurlijke reactie op Rekenkamerrapport Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake
jeugdhulp
Digitale bijlagen bij dit voorstel
Geen
Zaaknummer
18CV000375
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R a a d s b e s l u i t

Raadsbesluit
Voorstelnummer: 2018-056

Onderwerp
Rekenkameronderzoek Informatievoorziening aan de gemeenteraad inzake jeugdhulp

Beslispunten
De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van de griffier d.d. 20 september 2018
gelezen en besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer naar de
meest wenselijke en haalbare informatiestructuur met betrekking tot jeugd hulp.
2. In te stemmen met de aanbevelingen van het rappo rt.
3. Het college te verzoeken om de aanbevelingen over te nemen en conform deze
aanbevelingen op korte termijn een structuur voor de informatievoorziening te
ontwikkelen.
4. En de raad hierover binnen een jaar te rapporteren.

Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 30 oktober 2018.
De raad van de gemeente Houten,
de griffier,
de voorzitter,

W. van Zanen

W.M. de Jong

