Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij biedt de rekenkamercommissie van Hardenberg u het rapport aan dat de
Informatievoorziening Jeugdhulp behandelt. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan
naar de sturingsinformatie van de gemeenteraad van Hardenberg met betrekking tot Jeugdhulp.
Aanleiding voor dit onderzoek
Per 1 januari 2015 zijn op het terrein van de jeugdhulp taken van het Rijk en de provincie
overgedragen naar de gemeente. Sindsdien is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, hulp
en zorg bij opvoeden en opgroeien, psychische problemen en stoornissen bij jeugdigen (de
transitie). Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat de decentralisatie van de jeugdzorg
plaatsvond. Uit diverse schriftelijke vragen en ook uit een recent gehouden informeel overleg met
de woordvoerders sociaal domein van de verschillende raadsfracties in Hardenberg, blijkt dat men
een gebrek aan inzicht in de jeugdhulp ervaart. Er is door de gemeente al langere tijd gesproken
over een monitor sociaal domein, de monitor is echter nog niet beschikbaar. Door het gebrek aan
sturingsinformatie kan de gemeenteraad onvoldoende beoordelen of doelen van het beleid al dan
niet bereikt worden. In de bijlage vindt u het rapport.
Onderzoek
De centrale vraag van dit onderzoek luidt:
Welke informatie over preventie en gespecialiseerde jeugdhulp is beschikbaar en kan toegankelijk
worden gepresenteerd en welke knelpunten doen zich nog voor in het verkrijgen van sturingsinformatie?
Bevindingen
Het antwoord op de centrale vraag is dat de sturingsinformatie niet voldoende is. De gemeenteraad
zou meer en vaker geïnformeerd willen worden. Tevens valt op dat de huidige
informatievoorziening voor veel gebieden nog niet (geheel) aansluit op de informatiebehoefte. Wel
zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande die input kunnen geven voor de invulling van de
informatiebehoefte. De ontwikkeling van het lokale dashboard jeugdhulp en de regionale monitor
van de RSJ, maar ook het initiatief om de klankbordgroep Sociaal Domein weer nieuw leven in te
roepen zijn daar goede voorbeelden van.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie is content met de reactie van het college. Over het algemeen kan gesteld
worden dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Wel wil de rekenkamercommissie, graag voor
de zomer van 2020, van het college horen wat er precies is gedaan met de aanbevelingen.
Hoor en wederhoor
In het kader van hoor en wederhoor is dit zowel ambtelijk als bestuurlijk toegepast. Ambtelijke
reacties hadden betrekking op feitelijke bevindingen. Vanwege het bestuurlijk wederhoor hebben
wij het college van burgemeester en wethouders om een bestuurlijke reactie gevraagd. Deze reactie
vindt u in het rapport als bijlage.
Met vriendelijke groet,
Rekenkamercommissie Hardenberg,
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