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 nieuwsbrief, januari 2021 

 

Alstublieft! Dit is onze eerste nieuwsbrief. Hiermee informeren wij u een aantal keren per jaar kort over  

de ontwikkelingen binnen de Rekenkamer Heemskerk. De nieuwsbrief wordt verstuurd aan de leden 

van de raad, commissies, college, auditcommissie en griffie. Mocht u zaken missen dan ontvangen wij 

graag suggesties om de nieuwsbrief te verbeteren. U kunt hiervoor een mail sturen aan 

rk@heemskerk.nl.  

 

Algemeen 
De Rekenkamer vergadert, zoals zovelen, op dit moment uitsluitend online. Het vraagt van iedereen 

wat meer flexibiliteit om de voortgang van onderzoeken te waarborgen. Wij kijken uit naar het moment 

dat we elkaar weer een keer ‘live’ kunnen zien en spreken. Dit is sinds de uitbraak van het coronavirus 

in maart 2020 niet meer gebeurd.  

 

Ophalen van onderzoeksonderwerpen 
In juli bezoekt de voorzitter van de Rekenkamer de fracties om onderwerpen voor de onderzoeken 

voor het aankomende jaar op te halen. Afgelopen jaar is dat anders verlopen. De fracties hebben 

onderwerpen geformuleerd, welke door de fractievoorzitters online aan de voorzitter van de 

Rekenkamer zijn aangeleverd. De Rekenkamer heeft deze onderwerpen geordend en afgewogen. 

Begin 2021 zal de Rekenkamer haar Jaarplan 2021 naar de gemeenteraad sturen waarin de top 10 

van onderwerpen is opgenomen. 

 

Welke onderzoeken zitten in welke fase? 

Onderzoek naar Omgevingswet 

- Het onderzoek is gepubliceerd voor het zomerreces 2020. 

- Het is als hamerstuk behandeld in de raad van oktober  2020. 

 

Onderzoek naar Grip op jeugdhulp in Heemskerk 

De Rekenkamer heeft aan diverse partijen gevraagd een offerte uit te brengen. 

- Een tweetal offertes zijn digitaal toegelicht, waarna de Rekenkamer besloten heeft om aan de 

BenA groep het onderzoek te gunnen. 

- De startbijeenkomst met de organisatie heeft 25 november jl. plaatsgevonden.  

- Eind januari, begin februari wordt een groepsinterview ingepland met fractiespecialisten jeugd. 

- Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rk@heemskerk.nl. 
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Achtergrond 

Op 1 januari 2015 is, in het kader van de decentralisaties, de Jeugdwet ingevoerd. Met deze invoering 

zijn gemeenten in Nederland verantwoordelijk geworden voor alle vormen van jeugdhulp aan 

kinderen, jongeren en hun ouders. Een belangrijke gedachte achter deze wet was dat de gemeente 

op deze manier gezinnen lokaal en dicht(er)bij met passende zorg zou ondersteunen. Bovendien was 

het idee dat met de invoering van deze wet de jeugdhulp ook eenvoudiger en goedkoper gerealiseerd 

kon worden. Ten slotte is de idee dat meer kinderen zo lang mogelijk thuis te laten opgroeien en 

alleen in een instelling op te vangen als dat echt nodig zou zijn.  

 

De belangrijkste pijler van deze wet is dat er gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van jongeren, 

ouders en hun sociale netwerk. Dat houdt in 1) dat jongeren en ouders de regie blijven houden over 

hun leven én dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen 

zoeken; 2) dat er minder snel specialistische voorzieningen worden ingezet en de zorgvraag wordt 

teruggebracht; 3) dat er eerder (jeugd)hulp op maat wordt geboden voor kwetsbare kinderen; 4) dat er 

samenhangende hulp voor gezinnen (één gezin één plan) wordt geboden; 5) er meer ruimte voor 

jeugdprofessionals is en minder regeldruk bij hun werk.  

 

Om dit te realiseren dienen gemeenten onder andere te zorgen voor jeugdhulpaanbieders van goede 

kwaliteit, voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en de integrale samenwerking met andere 

sectoren (o.a. zorg, onderwijs, politie en justitie). Het blijkt dat gemeenten veel moeite hebben om de 

kosten van de Jeugdhulp binnen de perken te houden. 

 

Vraagstelling 

Het Rekenkameronderzoek richt zich op de wijzen waarop de  gemeenteraad, binnen de ingewikkelde 

context van de jeugdhulp, sturing kan geven aan de uitvoering en bekostiging van de jeugdhulp. 

Daarnaast wil de Rekenkamer weten welke invloed de coronacrisis en de nieuwe Wet verbetering 

beschikbaarheid jeugdhulp hebben op de uitvoering en bekostiging. De Rekenkamer hanteert de 

volgende centrale onderzoeksvragen: 

 

1. Hoe is de jeugdhulp en de bekostiging daarvan nu in Heemskerk en de regio ingericht en op 

welke wijze kan meer grip op de kosten van jeugdhulp worden bereikt? 

2. Welke invloed kan naar verwachting de coronacrisis hebben op de uitvoering en bekostiging 

van de jeugdhulp in Heemskerk en regio en welke (aanvullende) maatregelen zijn mogelijk om 

grip op de kosten te houden? 

3. Welke invloed heeft naar verwachting de Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor 

jeugdigen, die volgens planning per 1-1-2022 delen van de Jeugdwet gaat wijzigen, op 

uitvoering en bekostiging van de jeugdhulp in Heemskerk en welke maatregelen zijn mogelijk 

om grip op de kosten te vergroten? 

Planning 

Fase Start Gereed 

1. Startbijeenkomst Week 48 Week 48 

2. Documentenstudie Week 49 Week 3 

3. Veldwerk Week 3 Week 10 

4. Nota van bevindingen Week 10 Week 13 

5. Hoor en wederhoor  

Ambtelijk 

Bestuurlijk 

Presentatie raad (voor zomerreces) 

 

Week 14 

Week 18 

Week 24 

 

Week 17 

Week 23 

Week 28 

  



 
 

Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) 
Rekenkamer Heemskerk is lid van de NVRR. Formeel heeft de NVRR zich ten doel gesteld: 

1. het overdragen van kennis tussen rekenkamers; 

2. het zijn van een gezamenlijk platform van en voor rekenkamers; 

3. het (doen) behartigen van de belangen van de rekenkamers; en  

4. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

De NVRR beschikt over een bibliotheek waarin de afgeronde onderzoeksrapporten vanuit diverse 

rekenkamer(commissies) gedurende het jaar worden gepubliceerd. Klik hiervoor op de link 

https://www.nvrr.nl/bibliotheek 

 
De Rekenkamer Heemskerk wenst u een gezond en vreugdevol 2021 toe. 
 

 


