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Gemeenteraden niet klaar voor decentralisatie Jeugdzorg
Rekenkamers onderzochten rol gemeenteraden bij overdracht jeugdzorg naar gemeenten
De Rekenkamer(commissie)s van Eindhoven, Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch hebben
gezamenlijk onderzoek verricht naar de rol van de gemeenteraden in de vier gemeenten bij de
decentralisatie (ofwel transitie) van de jeugdzorg. Vanaf 1 januari 2015 draagt het rijk deze taak over
naar de gemeenten. Met dit onderzoek willen de rekenkamer(commissie)s de raadsleden handvatten
bieden voor hun sturende en controlerende rol in de overdracht op dit nieuwe terrein. Het onderzoek
wijst uit dat de raden niet klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg. Daar staat tegenover dat ze
wel op korte termijn de nodige beslissingen moeten nemen, om ‘klaar te zijn voor de start’. De
rekenkamers van de vier gemeenten hebben het onderzoeksrapport met de titel ‘Klaar voor de start?’
aangeboden aan de gemeenteraden.
Bevindingen
De gemeenten zijn volop bezig met het voorbereiden van de transitie. De gemeenten zetten komende
maanden belangrijke stappen. Zo moeten ze in oktober 2013 'transitiearrangementen' opstellen en
nog dit jaar moeten de raden hun beleidskader vaststellen. Zij moeten besluiten hoe zij de jeugdzorg
gaan uitvoeren, welke doelen zij nastreven, hoe de gemeenten dit gaan organiseren en met welke
middelen. Er is nog veel onduidelijkheid, ook over de landelijke wetgeving en de budgetten die
beschikbaar komen. De hoofdconclusie van het onderzoek is dat de vier gemeenteraden op dit
moment nog niet klaar zijn voor de overdracht van de jeugdzorg. Er zijn verschillen in de
betrokkenheid van de vier raden. De ene raad is wat beter geïnformeerd en voorbereid dan de andere.
Maar voor alle vier geldt dat de raden nog veel voorbereidingen moeten treffen voordat zij klaar zijn
voor de overdracht van de jeugdzorg. Voor de vier raden geldt dat zij weinig zicht hebben op de
financiële randvoorwaarden van de transitie. Ook hebben zij zich nog nauwelijks beziggehouden met
de vraag naar de doelen en welke gewenste maatschappelijke effecten de transitie moet opleveren.
Tenslotte hebben de raden beperkt zicht op de risico’s van de transitie van de jeugdzorg en (daarna)
de uitvoering ervan.
Aanbevelingen
De rekenkamer(commissie)s bevelen aan om snel concrete doelen te formuleren. Welke
maatschappelijke effecten streeft de gemeente na en welke prestaties moeten met het beleid worden
gerealiseerd? De raden moeten de colleges ook vragen om voor de raden inzichtelijk te maken en te
houden of doelen wel of niet worden gehaald. De raden moeten ook eisen formuleren voor de kwaliteit
van de jeugdhulp en bepalen hoe de raad de kwaliteit wil gaan toetsen. De raden moeten snel een
eigen positie innemen in de besluitvorming over de transitie jeugdzorg en zelf prioriteiten gaan stellen.
Ook moeten de financiële kaders worden vastgelegd, in relatie tot het gebruik van de jeugdzorg en de
kwaliteit die de gemeente wil nastreven. Tot slot moeten de raden verzekerd zijn van goede informatie
over bijvoorbeeld de financiële risico’s en de momenten waarop de raden besluiten moeten nemen.
De colleges moeten de raden hier adequaat op voorbereiden. De rekenkamer(commissie)s bevelen
de raden aan om zelf in actie te komen en zich ‘klaar te maken voor de start’.
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Rekenkamer(commissie)s Eindhoven, Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch
Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door de rekenkamer(commissie)s van Tilburg, Breda,
Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Een rekenkamer(commissie) is ingesteld door de gemeenteraad en
is onafhankelijk van het gemeentebestuur. Zij stelt zelf haar onderzoeksprogramma vast. De
rekenkamer(commissie) werkt met onderzoek mee aan een goed functionerende gemeente. Zij richt
haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. De
rekenkamer(commissie) heeft speciaal aandacht voor de maatschappelijke effecten. Ook kijkt zij hoe
de politieke sturing van de raad kan verbeteren. Dit is het eerste onderzoek dat door de vier
rekenkamer(commissie)s gezamenlijk is uitgevoerd.
Meer informatie:
U kunt het onderzoeksrapport 'klaar voor de start?' downloaden via de websites van de deelnemende
rekenkamer(commissie)s.
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