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Onderwerp: Rapport rekenkamercommissie: Centrum voor Jeugd en gezin in Ridderkerk 
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld: 
1. zich uit te spreken over het rapport in algemene zin; 
2. een besluit te nemen of de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden gedeeld en 

zo ja, indien van toepassing, het college te verzoeken deze over te nemen en hieraan 
uitvoering te geven; 

3. het college te verzoeken uw raad na een jaar te rapporteren wat het college met de 
aanbevelingen heeft gedaan. 

 
2. Aanleiding 
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
in Ridderkerk. De Rekenkamercommissie heeft in week 28-2012 het rapport aangeboden aan de 
gemeenteraad. Het (digitale) rapport is te vinden op www.ridderkerk.nl/gemeenteraad > 
Rekenkamercommissie. 
 
3. Aspecten 
Alle gemeenten in Nederland moesten eind 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
hebben. Een CJG is een netwerk dat laagdrempelige opvoed- en opgroeiondersteuning aanbiedt 
aan ouders, jongeren tot 23 jaar en professionals, met een fysieke plek in de wijk. Een CJG moet 
de bestaande opvoed- en opgroeiondersteuning verbinden, verbeteren en versterken. Ook moet 
het bevorderen dat snel, goed en gecoördineerd advies en hulp op maat in het jeugdbeleid 
vanzelfsprekend zijn. 
 
Ridderkerk heeft snel en actief een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gevormd en heeft ook de 
startsituatie van de jeugd in beeld gebracht. De ambities van de gemeente komen overeen met de 
landelijke ambities, maar zijn niet afgezet tegen de beschikbare middelen. Ook heeft Ridderkerk 
geen toetsbare doelstellingen van het CJG Ridderkerk geformuleerd. Daardoor kan ze niet goed 
sturen op het behalen van doelstellingen, aldus de Rekenkamercommissie. 
 
Het centrum voor jeugd en gezin 
Het CJG Ridderkerk voldoet aan het landelijke model. Onder regie van de gemeente zijn met 
samenwerkingspartners uit de jeugdketen sluitende afspraken gemaakt. In subsidieafspraken met 
de CJG-samenwerkingspartners ligt vast met hoeveel geld welke prestaties CJG-partners moeten 
leveren en hoe zij verantwoording moeten afleggen. 
Ook is onder regie van de gemeente een zorgcoördinatiemodel tot stand gekomen (één gezin, één 
plan). Ridderkerk heeft geborgd dat er zo nodig overleg plaats heeft en een beslissing wordt 
genomen over wie wanneer verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. 
 
Verantwoording 
Ridderkerk heeft zich bij het Rijk correct verantwoord over de voortgang van de CJG-vorming in 
Ridderkerk in 2009 en 2010. De financiële verantwoording over de besteding van de Brede 
doeluitkering (BDU) Jeugd en Gezin is medio 2012 geleverd. 
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Het college legt in de jaarrekening verantwoording af aan de raad over de besteding van middelen 
uit de BDU Jeugd en Gezin. De gemeente investeert ook zelf in het CJG Ridderkerk evenals de 
stadsregio Rotterdam, zij het in geringe mate. Het college heeft nog geen gegevens over de 
doelbereiking van het CJG en legt hierover dus nog geen verantwoording af aan de raad. 
Het CJG Ridderkerk heeft de gegevens uit de Basisset prestatie-indicatoren CJG nog niet 
beschikbaar, zodat concrete maatschappelijke effecten nog niet aantoonbaar zijn. 
 
Op basis van het onderzoek doet de Rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen: 
1. Formuleer toetsbare maatschappelijke doelstellingen voor het CJG Ridderkerk en de beoogde 

zorgcoördinatie. 
2. Zet in de beleidsvoorbereiding de beleidsambities af tegen de beschikbare tijd, mensen en 

middelen, zodat het mogelijk wordt te sturen op het behalen van de doelstellingen. 
3. Waarborg de verantwoording aan de raad over de uitvoering van acties die voortvloeien uit het 

in 2010 uitgebrachte rapport van het externe onderzoeksbureau BMC. 
4. Waarborg de verantwoording aan de raad over de doeltreffendheid van het CJG Ridderkerk. 
5. Waarborg de verantwoording aan de raad over de maatschappelijke effecten van het CJG 

Ridderkerk (op basis van de basisset prestatie-indicatoren CJG). 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De raad wordt verzocht per aanbeveling aan te geven of deze wordt gedeeld en zo ja, indien van 
toepassing, het college te verzoeken deze over te nemen, hieraan uitvoering te geven en de raad 
zonodig voorstellen te doen. 
 
De Rekenkamercommissie rapporteert in haar jaarverslag o.a. over de uitvoering van de 
aanbevelingen die door de raad zijn overgenomen. Het jaarverslag wordt jaarlijks aan de raad 
aangeboden. 
 
Uw raad zou het college kunnen verzoeken om de raad binnen een jaar te laten weten hoe 
uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
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