
 

 

 
 

 

Bloemendaal, 23 april 2018 

 

Betreft: ongevraagd advies tussentijdse evaluatie van de Jeugdwet  

 

 

Geacht college, 

  

Inleiding 

In de jeugdwet is in artikel 7.4.1 lid 2 opgenomen, dat het college gegevens verwerkt ten 

behoeve van de totstandbrenging van een doelmatig, doeltreffend en samenhangend 

gemeentelijk beleid ten aanzien van preventie, jeugdhulp, de uitvoering van 

kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en het advies- en meldpunt huiselijk 

geweld en kindermishandeling, ten behoeve van de verwerking, bedoeld in het eerste lid van 

artikel 7.4.1 . 

Deze gegevens zijn bedoeld voor : 

a . het doelmatig en doeltreffend functioneren van de toegang tot de jeugdhulp, de uitvoering 
van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering  

b. het doelmatig en doeltreffend functioneren van de aanbieders van preventie, de 
jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en van de raad voor de 
kinderbescherming; 

c. de doelmatigheid en doeltreffendheid van het aanbod van preventie, jeugdhulp en 
gecertificeerde instellingen, en 

d. het waarborgen van de stelselverantwoordelijkheid. 

Aanleiding 

De Tussentijdse Evaluatie van de Jeugdwet die eind januari 2018 aan de Tweede Kamer is 

aangeboden, bevat onder meer evaluatie perspectieven voor gemeenten. De decentralisatie 

van de jeugdhulp is sinds 2015 op gang gekomen en boekt voortgang.  

Echter de Transformatie is nog niet bereikt: niet elke gemeente kan aangeven hoe ver de 

Transformatie gevorderd is. Een van de oorzaken daarvan is het ontbreken van een 

eenduidige beoordelingssystematiek, zo concludeert  de evaluatierapporteur. 



Het beschikbaar hebben van beoordelingsindicatoren is een randvoorwaarde voor het 

vaststellen in welke mate de Transformatie Jeugdzorg is bereikt. Dat geeft inzicht in 

uitkomsten en kosten van geboden jeugdhulp. 

 

Advies 

Om te zorgen dat het gemeentelijk beleid met betrekking tot de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de zorg naar behoren is ingericht en functioneert, acht de WMO raad het 

van belang de wethouder een ongevraagd advies te geven. 

 

Het advies luidt, dat de gemeente in regionaal of landelijk verband gaat zorgen dat een 

uniforme beoordelingssystematiek en –indicatoren worden ontwikkeld, ingevoerd en  

gebruikt. Daarnaast vraagt de gemeente aan alle aanbieders van preventie, de 

jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen om volgens deze systematiek te 

rapporteren hoe de ontwikkeling van de zorgtransformatie verloopt en die meer informatie 

biedt dan thans beschikbaar is.   

Een uniforme beoordelingssystematiek  levert belangrijke informatie voor de kwaliteit van de 

zorgverlening en is van belang voor de aanbesteding van de zorg in een nieuwe 

overeenkomst na deze periode. Het gebruik van de eenduidige systematiek door instellingen 

kan als selectiecriterium gelden bij aanstaande aanbestedingen. 

 

Wij vertrouwen erop hiermee een bijdrage te leveren aan de doeltreffendheid en 

doelmatigheid van de jeugdzorg. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Ellen A.J. Verschuur – van der Voort 

Voorzitter Wmo-raad Sociaal domein Bloemendaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


