Aan:

de leden van Provinciale Staten van de provincies Gelderland en Overijssel
i.a.a. Gedeputeerde Staten Gelderland en Overijssel

Deventer, 2 juli 2009

Betreft: besluit bestuur Rekenkamer geen onderzoek jeugdzorg

Geachte heer, mevrouw,
De Rekenkamer Oost-Nederland heeft besloten voor de periode tot en met 2010 geen
onderzoek uit te voeren naar de jeugdzorg. Wel zal de Rekenkamer dit thema blijven
volgen voor mogelijk onderzoek na 2010. Met deze brief willen wij u informeren over dit
besluit en toelichten hoe wij tot deze keuze gekomen zijn.
Gezien het financiële en maatschappelijke belang van jeugdzorg heeft de Rekenkamer het
thema, mede naar aanleiding van een suggestie van één van de fracties, opgenomen in het
onderzoeksprogramma. Om te inventariseren op welk aspect van de jeugdzorg een
onderzoek door de Rekenkamer toegevoegde waarde heeft, is door de Rekenkamer een
verkenning opgesteld. Deze verkenning is aan u toegezonden.
Op 24 juni 2009 heeft de Rekenkamer in een gezamenlijk overleg met Statenleden van
Gelderland en Overijssel gesproken over de inhoud van de verkenning en de mogelijke
invulling van het onderzoek naar jeugdzorg. Door de Rekenkamer is daarbij een drietal
opties voor het onderzoek naar voren gebracht, waaronder de optie om op dit moment
geen onderzoek uit te voeren. Deze optie is ingegeven doordat de jeugdzorg al enige tijd
gebukt gaat onder een groot aantal onderzoeken, rapportageverplichtingen en wijzigingen,
wat ten koste gaat van het ‘gewone’ werk. Daar wil de Rekenkamer niet nog een schepje
bovenop doen als dat niet noodzakelijk of zeer gewenst is. Een groot deel van de
aanwezige Statenleden heeft de Rekenkamer opgeroepen op dit moment geen onderzoek
te doen naar jeugdzorg zodat de jeugdzorg zich op haar kerntaken kan concentreren. Mede
op basis van deze reactie heeft het bestuur van de Rekenkamer besloten om op korte
termijn geen onderzoek uit te voeren naar jeugdzorg.
Voor een onderzoek naar jeugdzorg na 2010 zijn daarnaast door de aanwezige Statenleden
enkele suggesties gedaan:
o
o
o
o
o
o

Instroom/overdracht vanuit de centra voor jeugd en gezin
Nazorg en recidive
Effectiviteit van de doorverwijzing en behandelplannen
Jeugd LVG en Jeugd GGZ
Loverboys
Effectiviteit van Eigen Kracht Conferenties
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Deze suggesties zijn door de Rekenkamer genoteerd en zullen meegenomen worden op het
moment dat de jeugdzorg opnieuw in het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer wordt
opgenomen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze
brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Karen IJssels op telefoonnummer
0570-66 58 00.
Hoogachtend,
Rekenkamer Oost-Nederland

P. van Dijk
voorzitter
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