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Onderwerp Aankondiging RKC-onderzoek Decentralisatie Jeugdzorg 

Geachte raadsleden. 

De decentralisaties in het sociaal domein zijn voor gemeenten een majeure operatie. 
Niet alleen voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor de gemeenteraden: 

JUIST NU SCHERPE GEMEENTERADEN NODIG (Binnenlands Bestuur, 5 dec. 
2013) 
Gemeenten staan voor een enorme opgave. De drie grote decentralisaties in het 
sociale domein leiden tot een grote toename van de verantwoordelijkheid van 
gemeenten. De gemeente wordt met stip de belangrijkste overheidslaag. (...) De 
gemeenteraad moet zich meer met de transitie bemoeien. (..). Het gaat om 
kaderstelling op de inhoud - welke maatschappelijke effecten moeten worden 
nagestreefd, welke prestaties moeten worden behaald en hoe gaan we dat met zo 
min mogelijk bureaucratie volgen - op de financiën, maar ook op de regionale 
samenwerking. Raden moeten ook afspraken maken over informatievoorziening 
vanuit het college over de financiële risico's, het implementatietraject en de 
momenten waarop de raad in beeld komt. (...) De raad is het belangrijkste politieke 
orgaan in Nederland. Het is wenselijk dat dit zichtbaar wordt bij de voorbereiding 
van de grootste transitie in het sociale domein ooit. 

Deze en soortgelijke berichten waren voor de Rekenkamercommissie Haarlem 
mede aanleiding een onderzoek te starten naar de voorbereiding op de 
decentralisatie van de jeugdzorg in Haarlem. Samen met enkele andere gemeenten -
waaronder de Rekenkamer Amsterdam - wil de RKC in beeld brengen hoe de 
voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg verloopt, vooral ten aanzien 
van de opzet en uitvoering van pilots en proeftuinen, de vertaling van de resultaten 
hiervan in de definitieve transitie van de jeugdzorg. Een tweede punt van aandacht 
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in het onderzoek is hoe tot nu toe de kaderstelling door de raad en de betrokkenheid 
van de raad zijn ingericht. 

Een deel van het onderzoek is gericht op ex ante evalueren. Het ex ante onderzoek 
is gericht op de beoordeling van het beleidsontwerp zoals dat tot nu toe vorm is 
gegeven. 
Vanwege het belang van de decentralisaties voor de kaderstellende en controlerende 
rol van de raad vindt de RKC het van belang om in een vroegtijdig stadium de 
kwaliteit van de kaderstelling en het ontwerp van de controle-instrumenten te 
toetsen. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode mei - september 2013. Meer 
informatie treft u aan in de bijgevoegde onderzoeksopzet. 

Mocht u vragen hebben of met de rekenkamercommissie van gedachten willen 
wisselen, dan houden we ons uiteraard van harte aanbevolen. 

Met vriendelijke groet. 
Namens de rekenkamercommissie. 

Evert de longh 
Voorzitter. 


