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Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Uw Rekenkamercommissie onderzoekt in 2020 de gemeentelijke uitgaven voor jeugdhulp 

en de kwaliteit van de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden. Dit doen wij 

samen met de andere rekenkamer(commissie)s in H10.  

 

Doel 

Het onderzoek moet inzicht geven in: 

➢ de gemeentelijke uitgaven voor jeugdhulp in de periode van 2015 tot 2020 en de 

belangrijkste wijzigingen daarin;  

➢ de kwaliteit van de informatievoorziening aan de gemeenteraden over de 

ontwikkelingen en uitgaven rondom jeugdhulp.  

Achtergrond 

Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een flink 

aantal van hen heeft in de afgelopen jaren substantieel meer uitgegeven aan jeugdhulp 

dan dat zij ontving voor uitvoering van deze taak.  

 

Deze problematiek speelt ook in onze regio; onder meer in de gemeenten Leidschendam-

Voorburg, Delft, Den Haag en Zoetermeer. In 2018 werd in onze regio het gemeentelijk 

budget voor jeugdhulp met gemiddeld 19% overschreden. 

 

Daarnaast geven de meeste raadsleden aan onvoldoende grip te hebben op de jeugdzorg. 

 

Onderzoek 

Het gezamenlijk onderzoek naar jeugdhulp vindt plaats in H10-verband. Dit vloeit voort uit 

het feit dat de gemeenten jeugdhulp inkopen in H10-verband. Bovendien wordt de 

jeugdhulp geleverd door instanties die vaak in meerdere H10-gemeenten actief zijn.  
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Het gezamenlijk onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken: 

➢ Deelonderzoeken I en II naar de gemeentelijke uitgaven van jeugdhulp (kosten naar 

verwijzer, categorieën van jeugdhulp en (categorieën van) zorgaanbieders). 

➢ Deelonderzoek III naar de informatievoorziening over jeugdhulp aan gemeenteraden. 

Deelonderzoeken I en II en worden voor alle rekenkamer(commissie)s uitgevoerd door de 

Rekenkamer Den Haag. Zij maakt daarbij gebruik van niet-openbaar beschikbare 

informatie van H10 Inkoopbureau en de gemeenten.  

 

Deelonderzoek III voert iedere rekenkamer(commissie) in H10 zelfstandig uit. Daartoe zal 

uw Rekenkamercommissie een onderzoeksbureau selecteren. In de loop van februari 

informeren wij u hierover. Ook gemeente Oegstgeest betrekken we in dit onderzoek. 

 

Rapportage 

De Rekenkamer Den Haag formuleert bevindingen en aanbevelingen die voortkomen uit 

de deelonderzoeken I en II. Deze worden respectievelijk in september 2020 en december 

2020 voorgelegd voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor. De reacties hierop verwerken 

we in een aanbiedingsbrief en onderzoeksrapportage per gemeente. 

 

De bevindingen en aanbevelingen die voortkomen uit het deelonderzoek III, komen eerder 

beschikbaar. We bieden deze in de zomer aan voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor.   

 

Onderzoeksplan 2018-2020 

Het onderzoek naar jeugdhulp sluit aan bij de hoofdlijnen van ons Onderzoeksplan 2018-

2020, namelijk sociaal domein en versterking van de rol van de gemeenteraad.  

 

Wij hopen met onze onderzoeken u een beter inzicht te verschaffen. Dit kan de 

effectiviteit en efficiency van het gemeentelijk beleid vergroten.  

 

Meer informatie 
In de onderzoeksopzet (klik hier) vindt u meer informatie over het onderzoek. Voor 

verdere vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Rekenkamercommissie, 

Gerard Lappee (06-13153487, info@rekenkamerwvolv.nl). 

  

 

Met vriendelijke groet,  

Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg 

  

 

Dolf Kamermans, voorzitter 
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