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Aan:   De raad van de gemeente Koggenland 
  Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn 
Van:  De Rekenkamercommissie Koggenland (RKC)  
Betreft:  Aanbiedingsbrief onderzoek ‘Financiële situatie en prognose Jeugdzorg’ 
Datum:  5 juni 2020 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij ontvangt u het Rekenkamerrapport over het onderwerp ‘Financiële situatie en prognose 
Jeugdzorg Koggenland periode 2015-2019 en verder’. De Rekenkamercommissie (RKC) heeft over dit 
onderwerp een rekenkameronderzoek uitgevoerd conform de voorkeur van vertegenwoordigers van 
de vijf fracties zoals besproken op 28 oktober 2019. Na een vooronderzoek is een onderzoeksopzet 
opgesteld, welke in januari 2020 aan u is toegestuurd. Hierin staat dat de doelstelling van het 
onderzoek is om de raad, voor haar kaderstellende en controlerende rol, te voorzien van informatie 
over de financiële situatie en risico’s (verleden, heden en toekomst) van de jeugdhulp.  
 
Rapport in 2 delen 
Het rapport hebben wij opgesplitst in twee delen: 

- Deel 1 Bestuurlijke Nota. Hierin zijn op bestuurlijk niveau voor raad en college de 
samenvatting en de conclusies en aanbevelingen opgenomen; 

- Deel 2 Nota van Bevindingen. Hierin zijn de onderliggende onderzoeksgegevens opgenomen, 
de nadere analyses en achtergrondinformatie. 

 
Deze opsplitsing is bedoeld zodat u kort en bondig de resultaten van het onderzoek (bestuurlijke 
nota) kunt lezen en gelijktijdig ook de details en feiten van het onderzoek (nota van bevindingen) tot 
uw beschikking heeft. 
 
Bestuurlijke reactie en conclusies en aanbevelingen 
De bestuurlijke brief en het nawoord van de RKC zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de bestuurlijke 
nota. Wij adviseren u dit met het college te bespreken en de conclusies en aanbevelingen middels 
een raadsbesluit over te nemen.   
 
Totstandkoming rapport in deze bijzondere tijden 
We willen hier kort iets zeggen over hoe het onderzoek is uitgevoerd en het rapport is opgesteld in 
deze tijd van het coronavirus. De meeste interviews en het grootste deel van de documentstudie zijn 
uitgevoerd voor maart 2020. In maart is op digitale wijze overlegd met ambtenaren en op 2 april 
heeft het ambtelijk wederhoor plaatsgevonden. Op 23 april heeft het bestuurlijk gesprek over het 
rapport met de portefeuillehouder en betrokken ambtenaren ook digitaal plaatsgevonden. Dit is in 
goede samenwerking verlopen. Onze dank daarvoor. 
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Jeugdzorg in deze bijzondere tijden 
Hier past ook om kort iets te zeggen over het effect van het Coronavirus op de Jeugdzorg en 
gemeenten. Ook in deze sectoren wordt hard gewerkt aan het opvolgen en op gepaste wijze 
invoeren van maatregelen. De rijksoverheid heeft voor de jeugdzorg informatie hierover gegeven op 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/jeugdzorg.  
Hieruit blijkt dat hoewel zaken veranderen (zoals bezoekersstop en 1,5 meter maatregelen) veel 
mensgerichte zorg ook ‘gewoon’ doorgaat. En dat ontwikkelingen nauw gevolgd worden en 
maatregelen worden aangepast als dit kan of nodig is. De RKC ziet hierin dat alertheid en gezond 
verstand juist in deze tijd nodig zullen zijn.  
 
Presentatie en bespreking van het rapport 
In deze bijzondere tijd willen we dat het rapport en haar aanbevelingen ook ‘gewoon’ doorgaan. 
Waarbij alertheid en gezond verstand aangesproken worden voor de betekenis in de toekomst.  
Naast het rapport ontvangt u ook de presentatie, welke we tijdens de behandeling van het rapport 
zullen gebruiken. We willen u hiermee ook beknopt en visueel de essenties van het onderzoek 
aanbieden. Deze presentatie kunt u mogelijk nu en in de toekomst gebruiken bij uw werkzaamheden. 
De RKC zal het rapport aan u toelichten op de raadsvergadering van 29  juni. Wij stemmen dit af met 
uw griffier.  
 
Hoogachtend, 
 
 

 
 
De Rekenkamercommissie Koggenland 
H.G. Wokke (voorzitter) 
T.S. Blom (extern lid) 
M.A.C. te Winkel (intern lid) 
K. van der Gaast (intern lid) 
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