
Geachte leden van de raad, 

Samenvatting 

Recent is het memo: “RKC rapport Uitvoering van de jeugdzorg in Noordoostpolder” d.d. 

26 maart 2019, door het college naar de raad en ter kennisname naar de 

Rekenkamercommissie Noordoostpolder (RKC) gestuurd. De RKC stelt dat zij alle 

informatie die naar aanleiding van het ambtelijke wederhoor is aangeleverd heeft geduid 

en verwerkt in het rapport. Tijdens het debat (op maandag 18 maart 2019) in de 

raadscommissie Samenlevingszaken heeft de RKC een toelichting gegeven op de 

conclusies en aanbevelingen omtrent de informatievoorziening. De RKC is verheugd dat 

het college aangeeft dat zij alle aanbevelingen in het rapport overneemt.  

Uitwerking van de reactie van de RKC 

In het bovengenoemde memo wordt gesteld dat er naar aanleiding van het ambtelijk 

wederhoor, door de organisatie op 12 december 2018 aanvullende informatie is geleverd 

aan de RKC. Daarmee wil het college de onduidelijkheid over welke gegevens wel of niet 

met de RKC zijn gedeeld wegnemen.  

In het memo stelt het college dat de volgende aanvullende informatie aan het 

onderzoeksbureau is gestuurd naar aanleiding van het ambtelijk wederhoor:  

• Programmabegroting 2019 - 2022  

• Perspectiefnota 2019 - 2022  

• Managementinformatie tot en met september 2018.  

 

Alle informatie, inclusief de informatie die de RKC naar aanleiding van de ambtelijke 

wederhoor heeft ontvangen wordt genoemd in het rapport dat de RKC heeft opgesteld. 

Voor de duiding van de aanvullende informatie in het RKC rapport verwijst de RKC naar 

het volgende citaat: “In het ambtelijk wederhoor zijn wel gegevens aangeleverd, deze 

starten echter in het laatste kwartaal van 2017 en gaan door tot en met het tweede 

kwartaal 2018. Daardoor kunnen op jaarbasis geen uitspraken worden gedaan. Positief is 

echter dat de gemeente blijkens deze rapportage beschikt over meer gedetailleerde 

gegevens over kosten en gebruik van de jeugdzorg” (citaat voetnoot 7, pagina 17 van 

het rapport jeugdzorg).  

In de toelichting op de gegevensverstrekking bij deze brief geeft de RKC aan welk type 

informatie wanneer is ontvangen.  

Bestudering van deze duiding geeft duidelijk aan dat de RKC niet hoeft terug te komen 

op haar conclusies en aanbevelingen. De RKC stelt met tevredenheid vast dat het sturen 

van de aanvullende informatie door het college evenmin heeft geleid tot een ander 

standpunt, immers het college geeft in het memo aan dat zij de aanbevelingen van de 

RKC zal overnemen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de rekenkamercommissie Noordoostpolder 

Joris van Enst 

Voorzitter 

 

In kopie aan: 

Het college  



Toelichting Rekenkamercommissie Noordoostpolder op gegevensverstrekking 

onderzoek Jeugdzorg 

Inleiding 

Op 1 april bespreekt uw raad het raadsvoorstel naar aanleiding van het onderzoek naar 

de jeugdzorg dat is uitgevoerd door de rekenkamercommissie. Ter voorbereiding daarop 

heeft uw college de raad een memo toegestuurd, met daarin onder andere een paragraaf 

over de gegevensverstrekking aan de rekenkamercommissie. Graag informeert de 

rekenkamercommissie u over de wijze waarop de gegevensverstrekking (cijfers over 

gebruik en kosten) is verlopen en welke gegevens over welke periode zijn ontvangen. 

Daarbij onderscheiden we de gegevens die tijdens de onderzoeksperiode zijn ontvangen 

en de gegevens die naar aanleiding van de ambtelijke wederhoor aanvullend zijn 

ontvangen. 

Ontvangen gegevens over gebruik en kosten gedurende de looptijd van het onderzoek 

 

Document / bron Type gegevens Periode 

� Centrumregeling 

‘Sociaal Domein 

Flevoland’ 

Jaarverantwoording 

2015 

� Centrumregeling 

‘Sociaal Domein 

Flevoland’ 

Jaarverantwoording 

2016 

� Centrumregeling 

‘Sociaal Domein 

Flevoland’ 2e 

Managementrapportage 

2016 

� Centrumregeling 

‘Sociaal Domein 

Flevoland’ Concept 

jaarverantwoording 

2017 

� Centrumregeling 

‘Sociaal Domein 

Flevoland’ 2e 

Managementrapportage 

2017 

� Centrumregeling 

‘Sociaal Domein 

Flevoland’ 3e 

Managementrapportage 

2017 

Gegevens over kosten en 

gebruik op het niveau van 

de regio en de gemeente 

Noordoostpolder over de 

regionaal ingekochte en 

verstrekte jeugdhulp via de 

centrumregeling Sociaal 

Domein Flevoland. Zie ook 

het voorbeeld op pagina 32 

(paragraaf 3.4) in de 

onderzoeksrapportage.  

 

Betreft gegevens over: 

� Veilig Thuis 

� Jeugd GGZ  

� Pleegzorg 

� Jeugdzorg Residentieel 

� Jeugdbescherming en 

reclassering 

� Jeugdzorg plus 

 

Dit bevat niet het gebruik 

en de kosten van de lokaal 

ingekochte jeugdzorg. 

2015 

2016 

2017 

 

� Een presentatie voor 

raadsleden over de 

‘Feiten Jeugdhulp 2017’ 

gegeven door 

beleidsmedewerkers 

Marco Bron en Christian 

Bleeker (oktober 2017). 

Gegevens over aantal 

beschikkingen, wachtlijsten 

en uitgaven per vorm van 

jeugdzorg (lokaal en 

regionaal). 

Periode 1 januari 2017- 1 

oktober 2017 

 



Ontvangen gegevens over gebruik en kosten ontvangen naar aanleiding van ambtelijke 

wederhoor 

Document / bron Type gegevens Periode 

� Managementinformatie 

2017-2018 (excel-

bestand) 

Gegevens over kosten en 

gebruik van alle 

gecontracteerde vormen 

van jeugdhulp (zie ook 

voetnoot 7 op pagina 17, 

paragraaf 2.4 in de 

onderzoeksrapportage) 

zowel lokaal als regionaal 

ingekocht.  

Laatste kwartaal 2017 en 

eerste en tweede kwartaal 

van 2018. 

 

Betreft dus gegevens over 

1 kwartaal in 2017 en 2 

kwartalen in 2018, echter 

geen cijfers over 2015, 

2016 en geheel 2017. 

 

De naar aanleiding van de ambtelijke wederhoor ontvangen Programmabegroting 2019 

en de Perspectiefnota 2019 bevatten vooral gegevens over de verwachte uitgaven en 

extra inkomsten vanuit het Rijk zoals ook in de onderzoeksrapportage benoemd op 

pagina 30 laatste alinea van paragraaf 3.3.  


