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Rekenkamercommissie Ridderkerk publiceert  
onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin in Ridderkerk 

 
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 daarvan.  
 
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 moet medio 2012 worden geleverd.  
 
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.  
 
Noot redactie: voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de 
Rekenkamercommissie Ridderkerk: de heer M.P. van der Hoek, tel. 078-615 34 53 of per e-mail: 
vanderhoek@ext.eur.nl  
 
Algemene informatie over de Rekenkamercommissie Ridderkerk vindt u op:  
www.ridderkerk.nl > Gemeente Ridderkerk > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie 
 


