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Toelichting planning lokale transformatieagenda jeugd

Geachte dames en heren,
In de collegebrief van 9 mei 2019 (zaaknummer 536809) bent u geïnformeerd over de planning van de
lokale transformatieagenda jeugd. Aangekondigd is dat dit voorstel “in september aan de raad wordt
gepresenteerd”, om daarmee aan te sluiten op de bevindingen van de rekenkamer (onderzoek naar
jeugdhulp) en de nieuwste financiële inzichten uit de meicirculaire en analyse over 2018.
Vorige week heeft u van de rekenkamer een uitnodiging ontvangen voor de presentatie van de uitkomsten
van haar onderzoek naar jeugdhulp. Die presentatie is op maandag 26 augustus 2019. Behandeling van de
uitkomsten van het onderzoek is voorzien in de commissie Z&S van 4 september 2019 en de
raadsvergadering van 18 september 2019.
Deze planning was gelijk aan mijn planning voor de lokale transformatieagenda jeugd. De consequentie
daarvan zou zijn dat u in dezelfde vergadering het rekenkameronderzoek én de transformatieagenda
bespreekt. Dat lijkt aan de ene kant praktisch, maar aan de andere kant doet dat onvoldoende recht aan de
eigenstandigheid van het rekenkameronderzoek. In de prioriteitenagenda die het college aan het presidium
heeft gestuurd (behandeling 9 juli 2019), heeft het college daarom voorgesteld de transformatieagenda
jeugd in de commissie Z&S van 2 oktober 2019 en de raad van 16 oktober 2019 te bespreken. U ontvangt
de vergaderstukken daarvoor overigens al in september. Daarbij merk ik op dat de agendacommissie de
agenda’s voor de commissiecyclus van oktober op 16 september 2019 vaststelt. Dat is vóór de
raadsvergadering van 18 september 2019 over het rekenkameronderzoek. Het college zal daarom voor de
transformatieagenda jeugd putten uit het debat over het rekenkameronderzoek van 4 september 2019.
Het alternatief is – gegeven de beleidsarme raad van november – dat de transformatieagenda jeugd pas in
december in de raad besproken kan worden. Dat acht ik een te laat moment; de financiële effecten moeten
immers goed in de begroting voor 2020 worden verwerkt.
Hoogachtend,

K.J. Walters
Wethouder Welzijn en Zorg

