Onderwerp: voortgang van gezamenlijk rekenkameronderzoek jeugdzorg H10
Datum: 15 juli 2020
In deze notitie informeren de rekenkamer(commissie)s van de H10-gemeenteraden u over de
voortgang van het gezamenlijke rekenkameronderzoek naar de ontwikkeling van de uitgaven
voor jeugdzorg. Het vorige voortgangsbericht ontving u in maart 2020.
Drie onderzoeksdelen
Het onderzoek richt zich op de periode 2015-2019 en bestaat uit drie delen:
I. De jeugdzorg die via het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen ‘H10
Inkoopbureau’) wordt gecontracteerd. De Rekenkamer Den Haag heeft namens de tien
rekenkamer(commissie)s gegevens opgevraagd bij het Servicebureau.
II. De jeugdzorg die niet via het Servicebureau wordt gecontracteerd. Denk aan uitgaven voor
jeugdzorg die door de wijkteams wordt verstrekt, of uitgaven voor de praktijk-ondersteuners
voor de huisartsen. Ook de uitgaven voor ambtelijke ondersteuning die door de gemeenten
worden toegerekend aan jeugdzorg worden hierbij betrokken.
Iedere rekenkamer(commissie) heeft gegevens opgevraagd bij de eigen gemeente.
III. De informatievoorziening van het college van B&W aan de gemeenteraad. Het betreft het
beoordelen van deze informatievoorziening op inzichtelijkheid en informatieve waarde. De
werkgroep en klankbordgroep hebben hiervoor normen opgesteld.
Stand van zaken per 13 juli 2020
• Onderzoeksdeel I: de analyse is bijna gereed van het aantal jongeren, de gemiddelde
hoeveelheid verstrekte zorg per jongere en gemiddelde kosten per eenheid verstrekte zorg.
• Onderzoeksdeel II: de meeste gemeenten hebben de gevraagde gegevens aangeleverd, zij
het met ruim twee maanden vertraging. Vooral de gegevens over PGB-en bleken lastig aan
te leveren. Zodra onderzoeksdeel I is afgerond, wordt gestart met onderzoeksdeel II.
• Onderzoeksdeel III: elke rekenkamer(commissie) beoordeelt de aan de raad verstrekte
informatie. Een deel van de rekenkamer(commissie)s besteedt dit uit. Meer dan de helft van
de rekenkamer(commissie)s rondt de beoordeling in juli 2020 af.
Planning
Elke rekenkamer(commissie) verzorgt een eigen rapport dat aan de gemeenteraad wordt
gezonden. Naar verwachting zal dit begin 2021 gebeuren.
Vragen?
Neem contact op met uw eigen rekenkamer(commissie).

