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De negen gezamenlijke Twentse rekenkamers hebben een onderzoek ingesteld naar de 

oplopende kosten van de jeugdhulp in negen Twentse gemeenten: Almelo, Borne, 

Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. De 

andere 5 rekenkamers uit regio Twente hebben aangegeven niet deel te nemen. 

Doel 

Met dit rapport hopen de samenwerkende rekenkamers van negen gemeenten de 

gemeenten inzicht te geven in de uitvoeringsaspecten van de jeugdhulp bij de verschillende 

individuele gemeenten en de financiële componenten daarvan, om daarmee de gemeenten 

ook in het van elkaar leren te stimuleren. 

De hoofdvraag van het onderzoek is: Wat zijn de tekorten op de jeugdhulp in de 

verschillende gemeenten en hoe en in welke mate houden deze verband met de wijze van 

organiseren? 

Voorstel 

De rekenkamercommissie van de gemeente Hof van Twente stelt de raad voor om: 

1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Jeugdhulp Twente’ en de conclusies die 

uit het onderzoek zijn getrokken; 

2. na kennisname van het onderzoeksrapport het college te verzoeken uiterlijk in het 

1e kwartaal van 2022 de raad te informeren over de wijze waarop de aanbevelingen 

worden ingevuld. 

Conclusies 

De samenwerkende rekenkamers hebben de volgende conclusies uit het onderzoek 

getrokken. 

-  Toegang weinig sturend op kostenontwikkeling; 

- _ Inkoop heeft kostenbeheersing niet tot doel; 

-  Bekostigingssystematiek levert weinig prikkels tot kostenbeheersing op; 

- Belang netwerksamenwerking onderschreven, desondanks beperkte gemeentelijke 

sturing; 

- _ Meeste gemeenten kennen geen expliciet uitgewerkte preventiestrategie. 

Voor een nadere uitleg en toelichting op deze conclusies verwijzen wij u naar het 

onderzoeksrapport. 



Aanbevelingen 

Hieronder de aanbevelingen die betrekking hebben op gezamenlijke leerpunten van de 

deelnemende gemeenten. 

- Leer als Twentse gemeenten van elkaar; 

- _ Werk aan een eenduidige resultaatgerichte toegang voor gemeente en externe 

verwijzers; 

- _ Maak keuzes over de verdere uitwerking van het Twents model; 

- _ Neem als gemeenten de verantwoordelijkheid voor de regie op de 

netwerksamenwerking van professionals toegang, zorgaanbieders en voorveld; 

- _ Maak een expliciete preventiestrategie voor jeugd en stel hiervoor voldoende 

middelen ter beschikking. 

Voor een nadere uitleg en toelichting op deze aanbevelingen verwijzen wij u naar het 

onderzoeksrapport. De bevindingen specifiek gericht op de gemeente Hof van Twente 

maken deel uit van het rapport (bijlage 3.6) en zijn ook separaat bijgevoegd. 

Risico’s 

In het kader van dit onderzoek zijn geen risico's voorzien. 

Alternatieven 

In het kader van dit voorstel zijn alternatieven niet voor handen. 

Vervolg 

Het college wordt verzocht in het 1° kwartaal van 2022 aan de raad terug koppelen op welke 

wijze gevolg wordt gegeven aan de aanbevelingen van de gemeenteraad. 

In het kader van bestuurlijk wederhoor heeft het college via een brief gereageerd op het 

onderzoeksrapport. Deze brief wordt geacht deel uit te maken van het onderzoeksrapport. 
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