
 

 

 

 

 

 

 

MEMO aan Raad 
 

 

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 

 

Van : College van burgemeester en wethouders 

 

Datum : 26 maart 2019 

 

Onderwerp : RKC rapport Uitvoering van de jeugdzorg in Noordoostpolder 

 

 

 

Inleiding 

Op 18 maart 2019 heeft de Rekenkamercommissie het onderzoek “Uitvoering van de 

jeugdzorg in Noordoostpolder” in de commissie Samenlevingszaken gepresenteerd. 

Tijdens de bespreking onstond er onduidelijkheid over welke gegevens wel of niet met de 

rekenkamercommissie zijn gedeeld. Graag wil het college u informeren over  

welke gegevens met de rekenkamercommissie zijn gedeeld en doet zij een voorstel om 

gezamenlijk te komen tot een goede rapportage. Verder staat er in dit memo hoe de 

aanbevelingen uit het onderzoeksrapport worden opgepakt. 

 

Het college staat voor openheid en transparantie.  

Het college betreurt het feit dat de indruk is ontstaan dat het college geen gegevens 

heeft verstrekt aan de raad, de rekenkamercommissie en het onderzoeksbureau B&A.  

 

Gegevensverstrekking aan het onderzoeksbureau en rekenkamercommissie: 

Op 12 december 2018 heeft de ambtelijke organisatie naast de ambtelijke wederhoor 

aanvullende informatie verstrekt dat van belang was voor het onderzoeksrapport. De 

volgende informatie is aan het onderzoeksbureau gestuurd: 

 

- Programmabegroting 2019 - 2022 

- Perspectiefnota 2019 - 2022 

- Managementinformatie tot en met september 2018. 

 

We hebben bericht ontvangen dat deze aanvullende informatie is ontvangen en 

gedownload is op 12 december 2018.  

 

Gegevens verstrekking aan de raad: 

De commissie Samenlevingszaken is de laatste jaren (2015 tot heden) tijdens meerdere 

themabijeenkomsten geïnformeerd over cijfers en financiën in het sociaal domein. De 

meest recente themabijeenkomst was op 4 december 2018. Tijdens deze 

themabijeenkomst zijn de laatste cijfers en financiën gepresenteerd en is gevraagd naar 

de informatiebehoefte van de raad. De aanwezige raadsleden hadden toen geen extra 

informatiebehoefte. Tijdens de commissievergadering SLZ blijkt dat de raad wel degelijk 

extra informatie wenst. Hoe en in welke mate deze informatie er uit moet zien is nog 

onduidelijk.  

Het college stelt daarom voor om gezamenlijk te komen tot een adequate rapportage en 

de basis voor deze rapportage te leggen tijdens de kerngroep KNOP1 in de tweede week 

van april 2019. Wanneer er duidelijkheid is welke indicatoren gemeten moeten worden 

                                           
1 de kerngroep KNOP commissieleden SLZ 



 

 

en welke vorm van rapportage het meest geschikt is, kan er een 1e meting plaatsvinden 

met peildatum 1 januari 2019.  

 

Het college neemt de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport over en wil 

samen met de raad de informatiepositie optimaliseren. Het college is voortdurend 

bezig met het aanjagen van de transformatie. Zoals eerder gesteld in de bestuurlijke 

reactie zijn we als gemeente actief bezig met het verbeteren van de sturingsinformatie 

om meer inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt. Deze sturingsinformatie is tevens de 

basis om nieuwe kaders te stellen voor verdere invulling van het beleid. Het college is 

van mening dat de inhoud en uitgangspunten uit het huidige beleidsplan Jeugd nog 

steeds actueel is. Het beleidsplan gaat veelal over het “wat” en de wijzigingen over het 

“hoe” zijn reeds doorgevoerd in de geactualiseerde verordening jeugd 2019. Desondanks 

ziet het college ook dat een aanscherping van de beheersmaatregelen helpend kan zijn in 

het bevorderen van de transformatie.  

Het college stelt voor om het beleidsplan Jeugd te actualiseren door middel van een 

Actieplan Jeugd. In 2018 en 2019 zijn er al beheersmaatregelen genomen die bijdragen 

aan de transformatie jeugdhulp. De effecten van deze beheersmaatregelen worden 

vervolgens gemonitord in de op te stellen kwartaalrapportages aan de raad. De 

actualisatie beleidsplannen Sociaal domein kan dan later vorm krijgen in 2020 - 2021 

conform het coalitieakkoord en op basis van actuele sturingsinformatie.  

 

 

Bijlage: 

Powerpointpresentatie 4 december 2018: themasessie sociaal domein.  


