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In rapport en brief van College staat:
 Goed dat we met een aantal jaren ervaring met de jeugdhulp bekijken hoe de aansturing 
daarvan verbeterd kan worden. Onze waardering voor het advies daarover.

 Ik heb wel een aantal vragen.
1.       Ik mis een duidelijk en onderbouwd bestuurlijk standpunt van het College over het 
adviesrapport. Ik zie in de brief alleen informatie over het rapport, waarbij gemakshalve vooral 
veel wordt geciteerd, en het te volgen bestuurlijke proces. Maar ik zie geen standpunt. 
Of hebben we dat standpunt nog tegoed?

2.       De analyse in het adviesrapport van de huidige stand van zaken, die ook voor ons 
herkenbaar is, bevat een aantal punten waarop in het advies verder niet wordt ingegaan. Zo 
wordt niet duidelijk gemaakt hoe de informatievoorziening verbeterd zal worden, terwijl in het 
rapport wordt gesteld dat dit een belangrijke randvoorwaarde is voor voldoende betrokkenheid 
van de gemeenteraden. 
Welke verbeterpunten ziet het College voor zich? En hoe zien we die terug?

3.       Een nogal open deur stelling in het rapport is dat een randvoorwaarde voor de werking van 
de nieuwe governance duidelijkheid is in aansturing, taken, rollen en verantwoordelijkheden. De 
huidige kerstboom is daartoe volgens het rapport niet adequaat. Het is ons niet duidelijk 
waarom de voorgestelde nieuwe kerstboom wel adequaat zou zijn. 
Kan het College duiden hoe de soll-situatie beter is dan de ist?

4.       En mijn laatste vraag.
De inrichting van de governance lijkt mij een project. Het is daarom zinvol om daarbij, zoals in 
het bedrijfsleven en de overheid te doen gebruikelijk, een methodiek als Prince-2 te hanteren, 
waarin de rollen van opdrachtgever, leverancier en gebruiker in de governance aan de orde zijn. 
Wat ik ten enenmale mis is in de governance is de rol van gebruikers van de jeugdzorg, of dat nu 
jongeren of ouders zijn. Dat is een grote omissie. 
Ik hoor graag waarom het College voor de governance de gebruikers niet in beeld heeft en hoe 
het College alsnog gebruikers zal betrekken.


