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Bijlage(n): 1 (rapport rekenkamers al eerder los verzonden)    

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Het gevoerde onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer samen met enkele andere 

rekenkamers richt zich op een afspraak uit het Afsprakenkader met het Rijk. Hier volgt een 

beknopte samenvatting: 

De inzet van deze afspraak is dat kinderen binnen negen weken de zorg moeten krijgen 

waarop zij recht hebben. Echter langer dan negen weken wachten mag als Bureau Jeugdzorg 

beoordeelt dat dit verantwoord is. Sinds deze afspraak rapporteren provincies en stadsregio’s 

aan het Rijk over het aantal kinderen dat onverantwoord langer dan negen weken wacht op 

jeugdzorg. In 2010 is gerapporteerd dat dit 18 kinderen betrof en in 2011 gaat het om 6 

kinderen. 

De Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Den Haag, de Rekenkamer Oost-Nederland en 

de Randstedelijke Rekenkamer voerden een onderzoek uit naar de kwaliteit van de 

rapportages van de provincies en stadsregio’s over het aantal kinderen dat (on)verantwoord 

langer dan negen weken wacht op jeugdzorg. Betrouwbare cijfers zijn namelijk van belang 

voor een goede aansturing van de jeugdzorg, zodat kinderen tijdig de benodigde zorg 

krijgen, en om te kunnen beoordelen of de extra middelen die geïnvesteerd zijn tot de 

gewenste terugdringing van de wachtlijsten hebben geleid. 

 

Conclusie 

De rapportage over het aantal kinderen dat onverantwoord lang wacht op jeugdzorg schiet 

volgens de Rekenkamers op de volgende twee punten tekort: 

1. Er wordt niet gerapporteerd over kinderen die al een vorm van jeugdzorg ontvangen, maar 

wel onverantwoord lang moeten wachten op de volledige zorg. Kinderen die al een vorm van 

zorg ontvangen worden namelijk niet meegenomen in de rapportage.  

2. Als een kind nog geen enkele vorm van jeugdzorg krijgt, en langer dan negen weken wacht, 

dan wordt dit in de meeste provincies en stadsregio’s alleen onverantwoord geacht wanneer 

de veiligheid in het geding is of er sprake is van een crisissituatie. In de afspraken met het 



 
 

Rijk is echter een expliciet onderscheid gemaakt tussen deze kinderen die direct zorg nodig 

hebben en kinderen waarvoor het (om andere redenen) onverantwoord is om langer dan negen 

weken te wachten. Omdat kinderen in een crisissituatie per direct zorg moeten krijgen, is het 

gerapporteerde aantal kinderen dat onverantwoord langer dan negen weken 

wacht op jeugdzorg (nagenoeg) gelijk aan nul. 

 

Uit voorgenoemde punten blijkt dat ten behoeve van de rapportage de aard van de 

problematiek niet wordt afgewogen tegen de onwenselijkheid van het lange wachten op (de 

volledige) zorg. 

 

Aanbevelingen 

De Rekenkamers formuleren op grond van het onderzoek twee aanbevelingen:  

-De eerste aanbeveling is gericht op het eenduidig vastleggen van afspraken tussen Rijk en 

provincies en stadsregio’s over prestaties en de rapportage.  

-De tweede aanbeveling is gericht op de verbetering van de kwaliteit van de rapportage, opdat 

de problematiek van kinderen die op de wachtlijsten staan meer inzichtelijk wordt. Zie 

hoofdstuk 5 voor de volledige aanbevelingen. 

 

Bestuurlijke reacties en nawoord 

De staatssecretaris van VWS meldt in haar bestuurlijke reactie dat zij naar aanleiding van het 

onderzoek nader in gesprek zal gaan met het IPO en Jeugdzorg Nederland om een beter beeld 

te krijgen van de wijze waarop de provincies en de stadregio’s en Bureaus Jeugdzorg omgaan 

met het criterium ‘onverantwoord wachten’. Ook is zij in overleg met de Inspectie Jeugdzorg 

om vast te stellen welke rol zij hierbij kunnen spelen. 

Het IPO meldt in haar bestuurlijke reactie (zie hoofdstuk 6) dat de provincies en stadsregio’s 

het oneens zijn met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamers.1 In het nawoord 

(zie hoofdstuk 8) merken de Rekenkamers hierover op dat de reactie nogal defensief is en niet 

bijdraagt aan betere informatie over de problematiek van kinderen die op de wachtlijst staan. 

Wij benadrukken dat het van belang is dat bepaalde groepen van kinderen die langer dan 

negen weken wachten op jeugdzorg niet buiten beeld raken bij de politiek. 

 

GS van de Provincie Utrecht heeft met een aparte statenbrief nog een eigen aanvullende 

reactie gegeven op wat zij van plan zijn te doen met de aanbevelingen: 
“De provincie Utrecht, BJU en de zorgaanbieders zetten zich op de volgende wijze in om 

onverantwoorde situaties te voorkomen:  

-Bureau Jeugdzorg Utrecht schat bij aanvang van de indicatiestelling in of er sprake is van urgentie. 

Deze kinderen krijgen voorrang.  

-In geval van wachtlijsten wordt door de casemanagers steeds in samenspraak met de zorgaanbieders 

op individueel cliëntniveau gekeken of er risico’s worden gelopen en hoe deze kunnen worden 

opgevangen.  

-In 2011 zijn tweemaandelijkse overleggen tussen BJU en de zorgaanbieders gestart over de stand van 

zaken met betrekking tot de wachtlijsten, waarbij ook op casuïstiek niveau naar oplossingen wordt 

gezocht.  

-De provincie inventariseert maandelijks de reden van wachten bij kinderen die langer dan negen 

weken op de wachtlijst staan, hierdoor hebben we zicht op de achterliggende oorzaken van wachten.  

 

De aanbevelingen van de rekenkamer hebben vooral betrekking op meer rapportages over 

wachtlijsten. Voor het verkrijgen van meer inzicht in de ernst van de problematiek van kinderen op de 

wachtlijst, is de jaarlijkse cijfermatige rapportage niet geëigend en dit zal leiden tot meer bureaucratie.  



 
 

Wij houden op bovengenoemde wijze goed zicht op de kinderen op de wachtlijst en de ernst van de 

problematiek.  

 

 

Voorgesteld wordt om 

 

1. Kennis te nemen van het rapport, inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en de reactie  

van Gedeputeerde Staten daarop in de statenbrief;  

 

2. Akkoord te gaan met de wijze waarop Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de  

Randstedelijke Rekenkamer invult in de statenbrief met de nadere reactie;  

 

 

 

Namens de commissie WMC, 

 

Vice-voorzitter, J. Versteeg  

 

Commissiegriffier, H. Schoen



 
 

 Ontwerp-besluit 

 

 

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 4 juni 2012; 

 

Gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer: “(On)verantwoord wachten op jeugdzorg”, 

 

Op het voorstel van commissie WMC van 7 mei 2012, PS2012WMC04; 

 

 

Besluiten:  

 

1. Kennis te nemen van het rapport, inclusief de daarin opgenomen aanbevelingen en de reactie  

van Gedeputeerde Staten daarop in de statenbrief;  

 

 

2. Akkoord te gaan met de wijze waarop Gedeputeerde Staten de aanbevelingen van de  

Randstedelijke Rekenkamer invult in de statenbrief met de nadere reactie;  

 

 

 

 

 

 

Griffier,  

 

 

 

 

 

Voorzitter,    

 


