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Gemeenteraad Den Haag heeft weinig zicht op kostenontwikkeling en
resultaten jeugdzorg
Dat blijkt uit een onderzoek dat de Rekenkamer Den Haag heeft uitgevoerd naar de informatie die
de raad krijgt over de jeugdzorg. Deze informatie is voor de raad belangrijk om te kunnen
beoordelen of de toename van de kosten noodzakelijk is en om na te gaan of er mogelijkheden
zijn om de stijging van de kosten te verminderen. Wij concluderen dat de raad onvoldoende
informatie krijgt over de ontwikkeling van de kosten, uitgesplitst naar verschillende vormen van
jeugdzorg en verwijzers naar jeugdzorg, zoals huisartsen en wijkteams. Daarnaast worden de
resultaten van de geleverde jeugdzorg niet geregistreerd. De kostenstijgingen van de afgelopen
jaren zijn daardoor voor de gemeenteraad teveel een black box.
De rekenkamer heeft met de gegevens van de gemeente onderzocht waar de grootste
kostenstijgingen zich voordoen. Hieruit bleek dat de totale kosten in Den Haag van 2015 tot en met
2019 met € 55 mln. zijn gestegen. Dit komt vooral door een stijging van het aantal jeugdigen dat
jeugdzorg ontvangt. De rekenkamer constateert verder dat van de meer dan honderd verschillende
vormen van jeugdzorg er in de gemeente Den Haag slechts tien vormen verantwoordelijk zijn voor
een kostenstijging van € 27 mln. Jeugdigen worden via huisartsen, (wijkteams van de) gemeente of
bijvoorbeeld jeugdreclassering naar de jeugdzorg verwezen. Uit CBS-cijfers blijkt dat sinds 2015
vooral de verwijzingen vanuit de gemeente sterk zijn toegenomen.
Het college heeft in een reactie op het rapport van de rekenkamer aangegeven de aanbevelingen uit
het onderzoek te willen overnemen om de voortgangsrapportages voor de raad te verbeteren.

Noot voor de redactie: De rekenkamer(commissie)s van de H10-gemeenten hebben voor de H10-gemeenten
gezamenlijk de kostenstijgingen in beeld gebracht. Hierover is op de websites van de rekenkamer(commissie)s
een apart persbericht uitgebracht. Het volledige rapport van de Rekenkamer Den Haag en een explainervideo
zijn te vinden op www.rekenkamerdenhaag.nl. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact
opnemen met dhr. H.A. (Manus) Twisk, voorzitter van de Rekenkamer Den Haag, T 06 82 29 55 07, of Arjan
Wiggers, secretaris van de Rekenkamer Den Haag, T 06 209 704 91.

