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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
Rapport rekenkamercommissie “Resultaatgerichte 
Jeugdhulp in Ridderkerk 2018-2020”

Commissie Samen leven 
9 februari 2022

Zaaknummer
337857
 

Portefeuillehouder
 

Gemeenteraad 
24 februari 2022

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
j.v.straalen@ridderkerk.nl
 

 

 

Geadviseerd besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “Resultaatgerichte Jeugdhulp 
Ridderkerk 2018-2020”.

2. De aanbevelingen al dan niet over te nemen en daaraan uitvoering te geven zoals weergegeven in 
de bijlage Overzicht Aanbevelingen rekenkamercommissie Resultaatgerichte Jeugdhulp 2018-2020.  
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Raadsvoorstel
Inleiding
De Rekenkamercommissie Ridderkerk heeft onderzoek gedaan naar resultaatgerichte jeugdhulp in de 
periode 2018-2020 in Ridderkerk. De rekenkamercommissie heeft op basis van het onderzoek 
aanbevelingen geformuleerd voor de raad. Het college heeft hierop een reactie gegeven. De 
rekenkamercommissie heeft het rapport “Resultaatgerichte Jeugdhulp 2018-2020” aangeboden aan 
de raad. De raad besluit of en op welke wijze aan (de aanbevelingen uit) het rapport gevolg wordt 
gegeven.

Beoogd effect
• Bespreking van het rapport in de openbare commissie- en raadsvergadering.
• Een standpunt innemen over de aanbevelingen.
• Controle en verantwoording over de uitvoering van de aanbevelingen.

Relatie met beleidskaders
• Integraal Beleid Sociaal Domein (2021)
• Regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond Nabij en Passend (2020)

Argumenten
1.1 De rapporten van de rekenkamercommissie dragen bij aan de controlerende taak van de raad.
De rekenkamercommissie is ingesteld door de raad. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, de 
doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De 
rapporten bieden inzicht in dit gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie rapporteert aan de raad.
2.1 De raad neemt een besluit ten aanzien van het overnemen van de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn gedaan naar aanleiding van het onderzoek over de periode 2018-2020. 
Inmiddels is als beleidskader voor o.a. de jeugdhulp een nieuw beleidskader door de raad vastgesteld, 
het Integraal Beleid Sociaal Domein. De aanbevelingen zijn in het licht van deze gemaakte afspraken 
bekeken en voorzien van een advies. 
2.2 Vanwege het grote aantal aanbevelingen en de wenselijke leesbaarheid is het advies over de 
aanbevelingen opgenomen in een tabel die u aantreft als bijlage
In de voorgestelde besluiten wordt een aantal maal verwezen naar de bijeenkomst op 9 juni 2022. De 
interactieve bijeenkomst over het sociaal domein is aangekondigd in de raadsinformatiebrief 
Uitvoering Nota Integraal Beleid Sociaal Domein van 17 december 2021.
De interactieve bijeenkomst gaat over outcome-gericht werken aan de hand van het Kwaliteitskompas 
en de beleidsmonitor Sociaal Domein. Voor de aanbevelingen met betrekking tot doelstellingen en 
indicatoren wordt (de nieuwe raad) geadviseerd deze te betrekken bij deze bijeenkomst. Met name ten 
aanzien van de jeugdhulp. het college wordt verzocht bij de aanbieding van de monitor al aandacht te 
geven aan de betreffende aanbevelingen.

Overleg gevoerd met
-

Kanttekeningen
2.1 De raad kan afwijken van het voorgestelde advies
De griffie schrijft op basis van het rapport het raadsvoorstel en doet een voorstel met betrekking tot het 
overnemen van de aanbevelingen. U beslist of en in welke mate u dit advies overneemt.

Uitvoering/vervolgstappen
De adviezen aan de nieuwe raad, waartoe u besluit, zal de griffie noteren en onder de aandacht 
brengen van de nieuwe raad. 

Evaluatie/monitoring
-

Financiën
Niet van toepassing        

Juridische zaken
Niet van toepassing
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Duurzaamheid
Niet van toepassing

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het besluit wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in de Blauwkai en op de website

 

Bijlagen
1. Overzicht aanbevelingen rekenkamercommissie Resultaatgerichte Jeugdhulp 2018-2020.pdf  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
24 februari 2022

Zaaknummer:
337857

Onderwerp:
Rapport rekenkamercommissie 
“Resultaatgerichte Jeugdhulp in 
Ridderkerk 2018-2020”

:

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie “Resultaatgerichte Jeugdhulp 
Ridderkerk 2018-2020”.

2. De aanbevelingen al dan niet over te nemen en daaraan uitvoering te geven zoals weergegeven in 
de bijlage Overzicht Aanbevelingen rekenkamercommissie Resultaatgerichte Jeugdhulp 2018-2020.  


