
 

Memo Behandeling rapportage jeugdhulp  

Te bespreken in commissievergadering Samen wonen en Samen leven 16 juni 2022 

Inleiding 
Deze memo geeft een handreiking voor de bespreking in de commissie van de uitvoering van een 

eerder genomen raadsbesluit. 

In de raadsvergadering van 7 maart 2022 heeft de gemeenteraad gesproken en besluiten 

genomen naar aanleiding van het rapport van de rekenkamercommissie ‘Resultaatgerichte-

Jeugdhulp-in-Ridderkerk-2018-2020’.  

De rekenkamercommissie beveelt onder andere aan om het college te vragen om een helder 

overzicht van de kosten van jeugdhulp als onderdeel van de reguliere Planning & Control-cyclus 

(P&C-cyclus).  

De raad heeft daarop besloten ’De nieuwe raad te adviseren de rapportage over de jeugdhulp in 

de P&C-cyclus ook nog apart te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering of 

daarvoor een commissiebijeenkomst te houden.’ 

Doel bespreking 
Met de commissie te bespreken of en op welke wijze gevolg wordt gegeven aan het advies van de 

vorige raad naar aanleiding van de aanbeveling van de rekenkamercommissie. 

Wij willen benadrukken dat deze memo alleen gaat over de Jeugdhulp en niet over andere onder-

werpen uit het Sociaal Domein of de bespreking van de hele Bestuursrapportage Sociaal Domein. 

Concreet: 

1)  Wilt u de rapportage over de jeugdhulp in de P&C cyclus agenderen en apart bespreken? 

Naar aanleiding van de onlangs uitgebrachte Jaarstukken 2020 en 1e Turap 2022 zou u 

kunnen besluiten dit voor een eerste keer te doen ten aanzien van de informatie die daarin is 

opgenomen. Na die bespreking kunt u eventueel besluiten over het vervolg. 

  

https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-RK/2022/07-maart/20:00
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Rekenkamercommissie/RKC-rapport-Resultaatgerichte-jeugdhulp-in-Ridderkerk-2018-2020.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/documenten/Rekenkamercommissie/RKC-rapport-Resultaatgerichte-jeugdhulp-in-Ridderkerk-2018-2020.pdf


2) Op welke wijze wilt u dit dan aan de orde stellen? Welke inbreng verwacht u van het college 

en/of de griffie? U kunt hierbij denken aan (meerdere keuzes mogelijk):  

a. (ambtelijke) toelichtende presentatie: waar vind ik de informatie, wat betekent dit? 

Hierna, onder ‘Rapportage’, is al een kort overzicht opgenomen opgenomen waar u in 

genoemde Jaarstukken en Tussenrapportage de informatie vindt. 

b. Laten weten of u de door de rekenkamercommissie aangegeven randvoorwaarden voor 

een helder overzicht deelt en of de huidige rapportage daaraan voldoet. 

c. Overleg met het college over de gewenste informatie (vorm en inhoud). 

d. Inhoudelijke bespreking van de verstrekte informatie. 

e. … 

3. Wilt u een aparte bespreking dan zullen we in de commissievergadering overleggen of dit in 

een commissiebijeenkomst of commissievergadering zal zijn. 

Achtergrondinformatie 
In het rapport ‘Resultaatgerichte jeugdhulp in de gemeente Ridderkerk 2018-2022’ concludeert de 

rekenkamercommissie dat resultaatgericht werken vooralsnog niet leidt tot lagere kosten 

(paragraaf 3.4).  

De rekenkamercommissie beveelt aan om het college te vragen om een helder overzicht van de 

kosten van jeugdhulp (als onderdeel van de reguliere P&C-cyclus). ‘Zorg dat voor de raad helder 

is welk budget de gemeente jaarlijks van het Rijk ontvangt voor het uitvoeren van de 

jeugdhulptaken, hoeveel budget in de begroting wordt toegevoegd aan het budget dat de 

gemeente vanuit het Rijk ontvangt én hoe de gerealiseerde uitgaven zich verhouden tot de 

begrote uitgaven.’ 

De raad heeft hierop besloten om ’De nieuwe raad te adviseren de rapportage over de jeugdhulp 

in de P&C cyclus ook nog apart te bespreken in de eerstvolgende commissievergadering of 

daarvoor een commissiebijeenkomst te houden.’ 

Rapportages  
Inmiddels heeft u de meest recente P&C-documenten ontvangen. Dit betreft de Jaarstukken 2021 

en de 1e Tussenrapportage 2022. Wanneer naar pagina’s wordt verwezen betreft dit de 

paginanummering onderaan de pagina. U kunt de informatie ook terugvinden in de begrotingsapp. 

Jaarstukken 2021 Programma 7 Sociaal Domein 

De jeugdhulp wordt inhoudelijk genoemd in programma 7 Sociaal domein in de paragrafen 

• Maatwerkdienstverlening 18-  

o Trends en ontwikkelingen (p. 46) 

o Wat hebben we bereikt en gedaan? (p. 54) 

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/bijlage/RKC-rapport-Resultaatgerichte-jeugdhulp-in-Ridderkerk-2018-2020.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Commissie-Samen-leven-en-Samen-wonen-RK/2022/23-juni/20:00/Jaarstukken-2021-gemeente-Ridderkerk.pdf
https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen/Commissie-Samen-leven-en-Samen-wonen-RK/2022/23-juni/20:00/1e-Tussenrapportage-2022.pdf
https://ridderkerk.begrotingsapp.nl/


• Geëscaleerde zorg 18- 

o Trends en ontwikkelingen (p. 46) 

o Wat hebben we bereikt en gedaan? (p. 54) 

De kosten hiervoor zijn onderdeel van de tabel op pagina 55 en 56. Daarnaast wordt er een 

toelichting gegeven op financiële afwijkingen op pagina 61 Maatwerkdienstverlening 18- en 

Geëscaleerde zorg 18-. Prestatie-indicatoren met betrekking tot jeugd(hulp) (indicatoren 40 tot en 

met 47) vindt u tenslotte op p. 62. 

Jaarstukken 2021 Verbonden partijen 

Daarnaast zijn er twee verbonden partijen (paragraaf 6) specifiek voor jeugdhulp/-zorg. Dit zijn de 

gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (pagina 116) en Centrum Jeugd & Gezin 

Rijnmond (pagina 120).  

Jaarstukken 2021 Bestuursrapportage Sociaal domein 

De Bestuursrapportage Sociaal domein ontvangt u als bijlage bij de Tussenrapportages en de 

jaarstukken. De bestuurrapportage beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in het sociaal domein 

en geeft daarnaast cijfers over een aantal inhoudelijke onderwerpen. 

Jeugd(hulp) wordt genoemd op pagina 3 van het rapport en het hoofdstuk jeugdhulp en wijkteams 

(pagina 21 tot en met 28. van de bestuursrapportage). 

1e Tussenrapportage 2022 Programma 7 Sociaal Domein 

In de tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten 

weergegeven.  

Jeugd wordt genoemd in de toelichting op mutaties van programma 7 op pagina 26 bij het 

onderdeel Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-.  

1e Tussenrapportage 2022 Bestuursrapportage Sociaal domein  

In de bestuursrapportage Sociaal domein wordt jeugd genoemd in de samenvatting op pagina 2 

en het hoofdstuk jeugdhulp en wijkteams (pagina 19 tot en met 25 van de bestuursrapportage). 

Beleidsmonitor Sociaal domein 
De raad heeft op 18 maart 2021 het Integraal Beleid Sociaal Domein vastgesteld. Om de 

uitvoering van dit beleidskader bij te houden wordt gewerkt aan een monitor. Op basis van de in 

de nota opgenomen prestatie-indicatoren wordt een systeem ingericht waaruit de benodigde 

informatie gegenereerd kan worden om de uitkomsten van het beleid en relevante factoren te 

kunnen monitoren en bijsturen. 

Hoe dit eruit gaat zien en op welke wijze jeugdhulp hierin terugkomt is nog niet bekend. 

https://raad.ridderkerk.nl/Documenten/Bijlage-1-Definitieve-versie-Integraal-Beleid-Sociaal-Domein-Ridderkerk-2021.pdf
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