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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend rapport van Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer d.d. 28 mei 2019;
gelet op artikel 185 van de Gemeentewet;
overwegende dat de rekenkamercommissie aan de raad rapporteert;

besluit
1.

De conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport ‘Doelmatigheid
samenwerking Jeugdhulp’, te onderschrijven;

2.

De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen;

3.

Het college opdracht te geven de aanbevelingen in beleid en uitvoering vorm te geven, en
de raad te informeren over de voortgang voor 1 juli 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op 11 juli 2019.
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Ter besluitvorming
Onderwerp
Rapport rekenkamercommissie Doeltreffendheid samenwerking Jeugdhulp

Aanleiding
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulp. De samenwerking
door de gemeente met uiteenlopende partijen is essentieel voor het verlenen van doeltreffende
jeugdhulp. Na de transitie zit de gemeente Opmeer nu in de fase van de transformatie. Voor het
realiseren van de transformatiedoelen, zoals preventie en versterken van de eigen kracht van
jongeren, is meer nodig dan de organisatie van de samenwerking. Dan gaat het over het zo goed
mogelijk samenwerken in de keten van de jeugdhulp. De rekenkamercommissie heeft een
onafhankelijk onderzoek verricht naar de doeltreffendheid van deze samenwerking.

Voorstel
1. De conclusies van de rekenkamercommissie, genoemd in het rapport ‘Doelmatigheid
samenwerking Jeugdhulp’, te onderschrijven;
2. De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen;
3. Het college opdracht te geven de aanbevelingen in beleid en uitvoering vorm te geven, en
de raad te informeren over de voortgang 1 juli 2020.

Beoogd resultaat
Door het opvolgen van de aanbevelingen kunnen het bestuur en de organisatie van de gemeente de
doeltreffendheid (maatschappelijk effect) van de jeugdhulp verder verbeteren. Belangrijke
handvatten hiertoe zijn het versterken van de kaderstelling en controle, sturen op
samenwerkingsaspecten, het vertalen van landelijke onderzoeken en aandacht voor
ketensamenwerking in de jeugdhulp.

Argumenten
Het rapport geeft inzicht in de doeltreffendheid van de samenwerking op het gebied van jeugdhulp
en handvatten om deze te verbeteren.
Uit de resultaten van documentstudie, interviews en een enquête onder zorgpartijen, volgen de
volgende conclusies en aanbevelingen:
1. Kaders en controle
Conclusie: De kaders en controle zijn nu gericht op het budget. Er is minder scherpe aandacht voor
kaderstelling en controle op het maatschappelijk effect. Het risico is dat er niet scherp genoeg
gestuurd wordt op de uiteindelijke doelen van de transformatie: het versterken van de eigen kracht
en het terugbrengen van specialistische zorg (2de lijn).
Aanbeveling 1:
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2. Praktijk
Conclusie: Qua structuur heeft Medemblik veel goed geregeld. In de praktijk is meer
aandacht nodig voor samenwerking: inzicht in belangen, faciliteiten, regierol en evaluatie.
Aanbeveling 2:

Stuur in de praktijk meer op belangrijke samenwerkingsaspecten.

3. Visie
Conclusie: De visie van Medemblik kan bij veranderende trends en demografische
ontwikkelingen leiden tot toename van jeugdhulp en overschrijdingen van het budget
Aanbeveling 3:

Volg de trends en ontwikkelingen van de visie en vertaal de
aanbevelingen van landelijke onderzoeken op het gebied van Jeugdhulp.

4. Ketensamenwerking
Conclusie: In het nieuwe beleid is aandacht voor de principes van ketensamenwerking. Deze
aandacht behoeft aanscherping, zowel in beleid als uitvoering, om tot betere ketensamenwerking te
komen.
Aanbeveling 4 :

Ga in beleid en uitvoeringsplan nadrukkelijk en scherper aan
de slag met de principes van ketensamenwerking.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Financiën
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Het college wordt opgedragen de aanbevelingen vorm te geven in het beleid en de uitvoering van
jeugdhulp.

Communicatie
De rekenkamercommissie zal zoals gebruikelijk een kort persbericht bij het onderzoek opstellen en
de geënquêteerde zorgpartijen van het openbaar rapport op de hoogte stellen. De eventuele
verdere communicatie is te verzorgen door het college.

Bijlagen
1.

De aanbiedingsbrief van de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer

2.

Het rapport Doeltreffendheid Samenwerking Jeugdhulp
Deel 1) Bestuurlijke Nota
Deel 2) Nota van Bevindingen

3.

Een visuele samenvatting van het rapport.

Commissie
Behandeld in de commissie Samenleving d.d. 20 juni 2019
Behandeld in raadsbrede commissie d.d. 27 juni 2019

Documentnummer:

DOC-19-157416

3 van 3

