
1. Gevraagd raadsbesluit
De raad besluit: 

de drie rapportages en de aanbevelingen van de rekenkamercommissie van 8 
juli 2021 over de ‘Informatievoorziening over jeugdzorg en de kosten van 
jeugdzorg in de periode 2015 t/m 2019’ voor kennisgeving aan te nemen.

2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? 
De rekenkamercommissie (RKC) heeft op 8 juli 2021 de begeleidende brief over het het 
Onderzoek naar de jeugdzorg toegestuurd (bijlage 1) met daarbij de Rapportage over 
Informatievoorziening Jeugdzorg (bijlage 2), de rapportage over Informatievoorziening 
Jeugdzorg H10 (bijlage 3) en de Rapportage over Kosten van jeugdzorg in Wassenaar, 
Voorschoten en Leidschendam-Voorburg (bijlage 4). De RKC benoemt in haar 
begeleidingsbrief enkele aanbevelingen. De raad kan het rapport betrekken in het 
verbeteren van de informatievoorziening en kostenbeheersing in de Jeugdzorg.

3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?
Een goed functionerende democratie.

4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? 
Het onderzoek betrof een gezamenlijk onderzoek van de rekenkamer(commissie)s in de 
jeugdzorgregio H10. Het doel van het onderzoek was om inzicht te bieden en eventueel 
verbetersuggesties aan te reiken rondom:
- De informatievoorziening vanuit de colleges richting gemeenteraden over jeugdzorg;
- De oorzaken voor de toename van kosten van jeugdzorg.

De RKC heeft op grond van haar bevindingen enkele aanbevelingen geformuleerd die 
vooral aan het college zijn gericht. Specifiek voor de gemeenteraad geeft de RKC aan 
dat het college de gemeenteraad zich moet laten uitspreken over de gewenste 
monitoringsinformatie met betrekking tot jeugdzorg (vorm, inhoud, frequentie).
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Het raadsvoorstel staat als hamerstuk op de agenda van de Commissie Samenleving 
van 20 september 2021. De commissie kan besluiten het voorstel over te hevelen voor 
bespreking. Het advies is om dat te combineren met de behandeling van het 
raadsvoorstel regiovisie jeugdhulp dat medio september naar de raad komt.

Het presidium van Leidschendam-Voorburg,

de griffier, de voorzitter,

mr. C.J. de Vries J.J. Bijl

Bijlage bestemd voor de raad:
Nummer Onderwerp

1. Aanbiedingsbrief Onderzoek naar Jeugdzorg
2. Rapportage over Informatievoorziening Jeugdzorg
3. Rapportage over Kosten van jeugdzorg in H10
4. Rapportage over Kosten van jeugdzorg in Wassenaar, Voorschoten 

en Leidschendam-Voorburg


