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Betreft: Raadsinformatiebrief motie 2021-132 onderzoek jeugdproblematiek in Ridderkerk

Geachte leden van de gemeenteraad,

In uw raadsvergadering van 4 november 2021 heeft u motie “2021-1 32 Onderzoek jeugdproblematiek in
Ridderkerk” aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht:

1. Een extern bureau in te schakelen om de aard en omvang van de jeugdproblemattek in
Ridderkerk te onderzoeken en daarin:

a. Te onderzoeken in hoeverre het bestaande instrumentarium voor de aanpak aansluit bij de
omvang en aard van de jeugdproblematiek

b. Indien mogelijk aanbevelingen te geven voor verbeteringen.
Indien nodig de middelen voor het externe onderzoek beschikbaar te stellen.
De uitkomsten van dit onderzoek en aanbevelingen uiterlijk de eerste helft van 2022 met de raad
te delen, zodat het als input kan dienen voor verbeterd beleid in een volgende
gemeenteraadsperiode,

2.

3.

In deze brief lichten wij de stand van zaken toe. In de tussenliggende periode hebben we gezocht naar
een onderzoeksbureau dat uitvoering kan geven aan het gevraagde in de motie. Daartoe hebben we
gesprekken gevoerd met diverse onderzoeksbureaus. Het Verweij en Jonker instituut is hieruit naar voren
gekomen en zij hebben een offerte opgesteld. De benodigde financiële middelen voor de uitvoering van
het onderzoek bedragen € 68.040,25. Deze kosten worden opgenomen in de 2e Tussenrapportage 2022

In de motie wordt verzocht om de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek uiterlijk de eerste helft
van 2022 met u te delen. Deze termijn is niet haalbaar gebleken. Bij een start in september zal
het onderzoek in april 2023 gereed zijn. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om voor het eind van
het jaar tussentijdse resultaten met u te delen

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.



/Hoogachtend ,
/

het college van burgemeester en wethouders v;
de secretaris

Ín Ridderkerl

burgemeeste1

Klaucke
Mw. A' Attema/

1

(

\


