Onderwerp: voortgang van gezamenlijk rekenkameronderzoek jeugdzorg H10
Datum: 17 maart 2020
De rekenkamer(commissie)s van de H10-gemeenteraden voeren een gezamenlijk
rekenkameronderzoek uit naar de ontwikkeling van de uitgaven voor jeugdzorg. Klik hier voor de
onderzoeksopzet.
De centrale onderzoeksvraag in dit onderzoek is:
Hebben de gemeenteraden voldoende zicht op de oorzaken van de toename van de kosten in de
jeugdzorg?
Deelvragen:
1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de toename van de kosten in de jeugdzorg voor de H10
gemeenten?
2. In hoeverre bieden de voortgangsrapportages aan de gemeenteraden inzicht in de
ontwikkeling van de kosten in de jeugdzorg?
Deze vragen worden beantwoord aan de hand van drie deelonderzoeken:
Onderzoeksdeel I
Het eerste deel betreft de
jeugdzorg die via het H10
Inkoopbureau wordt
ingekocht. Voor dit deel
zal de Rekenkamer Den
Haag databestanden bij
het H10 Inkoopbureau
opvragen en de
bestandsanalyses
verrichten. Het betreft de
gegevens over 2015 tot en
met 2019.

Onderzoeksdeel II
Het tweede deel van het
onderzoek heeft
betrekking op de kosten
voor de jeugdzorg die niet
via het Inkoopbureau
wordt verstrekt. Zoals de
kosten van jeugdzorg die
door de wijkteams
worden verstrekt of de
kosten voor de
praktijkondersteuners
voor de huisartsen. Ook
de kosten van ambtelijke
ondersteuning die door
de gemeenten worden
toegerekend aan de
uitgaven in de jeugdzorg
worden hierbij betrokken.

Onderzoeksdeel III
Het derde deel van het
onderzoek betreft het
beoordelen van de
informatievoorziening
aan de gemeenteraad.
De vraag die
beantwoord moet
worden is of de
gemeenteraad op
enigerlei wijze de
ontwikkeling van de
kosten in de jeugdzorg
kan controleren. De
werkgroep en
klankbordgroep stellen
voor de beoordeling
normen op.

Stand van zaken per 17 maart 2020
• Onderzoeksdeel I: de gegevens zijn ontvangen van het H10 Inkoopbureau en worden
geanalyseerd.
• Onderzoeksdeel II: elke rekenkamer(commissie) heeft bij de eigen gemeente de gegevens
opgevraagd.
De informatie-uitvraag werd door meerdere jeugdzorg-controllers onduidelijk gevonden. Als
oplossing hebben zij sjablonen gemaakt, zodat elke gemeente op dezelfde wijze gegevens
over de periode 2015 tot en met 2018 aan kan leveren. De jeugdzorg-controllers verwachten
dat dit uiterlijk eind maart lukt; een maand later dan verzocht door de
rekenkamer(commissie)s.
De gevraagde gegevens over 2019 worden aangeleverd zodra de jaarrekening 2019 is
vastgesteld in de colleges van B&W.
• Onderzoeksdeel III: volgende week is het normenkader voor dit onderzoeksdeel definitief. Het
wordt dan aan de rekenkamer(commissie)s in H10 gestuurd. Aan de hand van dat
normenkader beoordelen zij de aan de gemeenteraad verstrekte informatie op
inzichtelijkheid en informatieve waarde.
Planning
Elke rekenkamer(commissie) verzorg aan de hand van de onderzoeksresultaten een eigen rapport
dat aan de gemeenteraad wordt gezonden. Naar verwachting zal dit begin 2021 gebeuren.
Vragen?
Neem contact op met je eigen rekenkamer(commissie).

