
De Rekenkamer Utrecht beoogt met haar onderzoek een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de doel matigheid 

en doeltreffendheid van het beleid, het beheer en de organisatie van de gemeente Utrecht en de daaraan 

verbonden instellingen. Met haar rapporten wil ze de controlerende functie van de 

gemeenteraad versterken. Voor de inwoners van de gemeente Utrecht wil 

de Rekenkamer zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed 

en wat er terecht komt van de beleidsvoornemens 

van de gemeente. 
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Jeugdhulp in 
ontwikkeling 
EEn ondErzoEk naar dE dEcEntralisatiE 
van dE jEugdzorg in utrEcht
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contactgEgEvEns:
Postadres: Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Telefoon: 030 - 286 1391

E-mail: rekenkamer@utrecht.nl

Website: www.rekenkamer.utrecht.nl



jEugdhulp in ontwikkEling

wat hEEft dE rEkEnkamEr utrEcht ondErzocht?

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij moet 

zorgen voor jeugdhulp aan zeer kwetsbare cliënten, bijvoorbeeld kinderen en 

jongeren met een handicap, gedragsproblemen of een psychische stoornis of jeugdigen 

in gezinnen met sociale problemen of een onveilige situatie. De gemeente moet de 

jeugdhulp ook vernieuwen, zodat deze beter en goedkoper wordt. In 2015 is daarvoor 

€ 68 miljoen van de rijksoverheid en € 8 miljoen uit eigen middelen beschikbaar.

De Rekenkamer Utrecht onderzocht in 2014 of de gemeente bij deze nieuwe taak 

voldoende rekening houdt met kansen en risico’s, om te komen tot een betere en 

goedkopere jeugdhulp.

wat is hEt oordEEl van dE rEkEnkamEr? 

Het college van burgemeester en wethouders houdt duidelijk rekening met kansen en 

risico’s bij de ontwikkeling van de jeugdhulp in Utrecht. Veel kansen voor verbetering 

van de jeugdhulp maken deel uit van het Utrechtse beleid. De gemeente speelt in op 

factoren die de effectiviteit van de transformatie kunnen bevorderen of belemmeren.  

Er is hard gewerkt aan alle voorbereidingen, maar er moet ook nog veel gebeuren. 

De rekenkamer ziet ook risico’s: 

   Onzekerheid of alle jeugdigen die dat nodig hebben in 2015 tijdig de juiste hulp krijgen. 

  Mogelijke oorzaken zijn: onzekerheid of voldoende zorg is ingekocht, waardoor 

  wachtlijsten kunnen ontstaan; afbouw van oude vormen van jeugdzorg terwijl 

nieuwe hulpvormen nog in ontwikkeling zijn; minder gezinnen dan verwacht die 

op eigen kracht opvoedproblemen oplossen; buurtteams Jeugd en Gezin die per 

  1 januari 2015 nog niet overal opgebouwd zijn. Als het niet lukt tijdig de juiste 

  zorg te bieden, kunnen de problemen van jeugdigen verergeren. 

   Onzekerheid of de gemeente daadwerkelijk op de kosten van de jeugdhulp zal besparen. 

  De gemeente moet de landelijke bezuinigingen opvangen (3% in 2015; 7,6% in 

2017). Het moet in de praktijk nog blijken of de vraag naar dure aanvullende zorg 

afneemt door meer preventie en de nieuwe werkwijze met de buurtteams Jeugd 

en Gezin. Het aantal cliënten dat een beroep doet op jeugdhulp is onzeker. De 

gemeente heeft maatregelen om kosten te beheersen nog onvoldoende uitgewerkt. 

Veel maatregelen van de gemeente staan nog in de kinderschoenen. In hoeverre deze 

tot verbetering of besparing leiden wordt op termijn duidelijk. De rekenkamer vindt 

het belangrijk dat de gemeenteraad de vinger aan de pols houdt, zodat hij op tijd kan 

bijsturen als dat nodig is. Daarom moet de gemeenteraad zeker twee keer per jaar 

geïnformeerd worden over de voortgang, de ontwikkeling van de risico’s en de bereikte 

resultaten. Het college heeft dat toegezegd.

wilt u mEEr lEzEn ovEr dE uitkomstEn van hEt 
ondErzoEk?

U kunt de conclusies en aanbeveling en een toelichting daarop lezen in ons rapport: 

‘Jeugdzorg in ontwikkeling. Een onderzoek naar de decentralisatie van de jeugdzorg 

in Utrecht.’ Op onze website vindt u ook informatie over vergelijkbare onderzoeken 

van de rekenkamers van Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

Ga naar www.rekenkamer.utrecht.nl/actueel of scan de QR-code.
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