
Wensen en bedenkingen college n.a.v. eindrapport Rekenkamer "Toegang en 
Tevredenheid Jeugdhulp in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert". 

Zie bijgaand de bestuurlijke reactie welke ook in het rapport is opgenomen. 

Het college geeft voorts aan dat er geen financiële gevolgen zijn verbonden aan de conclusies en 
aanbevelingen en er conform de huidige werkwijze periodiek gerapporteerd zal worden. 
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Rekenkamer gemeente Weeft
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 31 maart 2020

Onderwerp Bestuurlijke reactie op het rapport "Toegang en Tevredenheid Jeugdhulp
in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert.

Geachte leden van de Rekenkamer Weert,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw rapport "Toegang en Tevredenheid
Jeugdhulp in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert". Wij waarderen de aandachtdie
uw rekenkamer aan het thema Jeugdhulp geeft.

Voordat we naar het rapport gaan, willen wij twee relevante opmerkingen plaatsen bij uw
rapport. Een eerste opmerking betreft het tijdsverloop van het onderzoek. De tijdspanne
tussen de staftvan hetonderzoek (2018) en de afronding (medio 2O2O) achten we niet in
het belang van eventuele adviezen en aanbevelingen. Daarnaast willen wij een tweede
opmerking maken met betrekking tot de representativiteit van het onderzoek. Zoals u zelf
ook aangeeft, zijn de onderzochte casussen onvoldoende om conclusies of aanbevelingen
aan te verbinden.

Rapport
In het algemeen zijn de meeste constateringen en aanbevelingen voor ons herkenbaar uit
landelijke evaluaties en eigen waarnemingen en passen deze binnen de koers die we in de
drie gemeenten beleidsmatig hebben uitgezet. In het Beleidsplan Sociaal Domein hebben
we aangegeven hoe we de komen jaren de transformatie in het sociaal domein vorm gaan
geven en welke effecten we willen bereiken. Vervolgens is in het Uitvoeringsplan Sociaal
Domein uitgewerkt hoe we dit thematisch gaan doen.

Uw constateringen en aanbevelingen zijn gebaseerd op een beperkt aantal verhalen van
gebruikers en een beperkt aantal interviews met aanbieders. Wij vinden daarom dat
sommige conclusies en aanbevelingen te stellig worden gedaan. Bijvoorbeeld, er worden
aanbevelingen gedaan over het (met name technische) onderwerp'inkoop', terwijl dit
onderwerp slechts zijdelings in een beperkt aantal interviews aan bod komt. Maar over het
algemeen kunnen wij ons in de meeste constateringen en aanbevelingen vinden, mede op
basis van onze eigen ervaringen.

Wij danken u voor uw onderzoek. Uw rapport maakt inzichtelijk dat het stelsel van
jeugdhulp complex is en dat voor kwaliteitsverbetering (en het beheersen van de kosten
van jeugdhulp) niet één oplossing is, maar alleen verbetering op veel aspecten en
integraliteit binnen het sociaal domein leidt tot een effectief en doelmatig jeugdhulpstelsel

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Webslte : www.weert.nl - Twitter: www.twi tter.com/gemeenteweert



Uw onderzoek draagt hieraan bij, omdat het waardevolle aanknopingspunten biedt op
basis van ervaringen van de doelgroep.

Met vriendelij Eroet,
burgem ders,
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