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Onderwerp : Reactie op conceptonderzoeksrapport Centrum voor Jeugd en Gezin  
 
 
Geachte heer Meester,  
 
Op 15 maart 2012 hebben wij het conceptonderzoeksrapport van uw Rekenkamercommissie 
betreffende de stand van zaken van het Centrum voor Jeugd en Gezin ontvangen. In uw 
begeleidend schrijven neemt u terecht aan dat ons college kennis heeft genomen van de 
ambtelijke reactie die reeds op het conceptrapport is verstrekt. De inhoud hiervan wordt door 
ons college onderschreven. Wij zijn dan ook akkoord met uw voorstel om de ambtelijke 
reactie als bijlage te voegen bij het definitieve onderzoeksrapport dat zal worden 
aangeboden aan de gemeenteraad.  
 
Ten aanzien van het conceptonderzoeksrapport concluderen wij dat wij ons ten dele kunnen 
vinden in de door u genomen conclusies en aanbevelingen. Om ook hier er zorg voor te 
dragen dat een volledig beeld wordt geschetst reageren wij kort inhoudelijk.  
 
Bestuurlijke reactie op het conceptonderzoeksrapport: 
Het conceptrapport geeft weer dat het onze gemeente niet gelukt is om een voldoende 
functionerend CJG gerealiseerd te hebben. Wij zien in het conceptrapport een aantal zaken 
terug die leiden tot deze conclusie. Naar ons idee zijn die zaken te weinig genuanceerd 
beschreven danwel onvoldoende in perspectief geplaatst ten opzichte van de 
regiogemeenten waarmee wij samenwerken. Wij zouden willen zeggen dat onze gemeente 
beschikt over een CJG dat nog niet afgerond is, maar dat in ontwikkeling is.   
 
U stelt bijvoorbeeld in uw rapportage terecht dat er twee fysieke inlooppunten gerealiseerd 
zijn, waar functies van de jeugdgezondheidszorg voor de leeftijd 0 tot 4 jaar in ondergebracht 
zijn. Deze inlooppunten zijn inderdaad vooral toegankelijk voor ouders met jonge kinderen. 
Er is voor gekozen om hierin geen doorontwikkeling aan te brengen. Dit, omdat we dat niet 
passend vinden bij de netwerkstructuur waarvoor onze gemeente gekozen heeft. De 
uitvoering van functies binnen het CJG worden namelijk vanaf verschillende locaties 
aangeboden. Een overkoepelende toegang tot het CJG is door ons tot stand gebracht op 
digitale wijze.  

 



 

 
 
 
 
 
U koppelt de invoering van de Verwijsindex aan de ondersteuning van het CJG als 
netwerkorganisatie. Naar ons idee is dit geen terechte koppeling. Het voert te ver om de 
inhoudelijke doelen van de Verwijsindex te schetsen, doch het bieden van een 
overkoepelende ondersteuning van de netwerksamenwerking is daar ons inziens geen 
onderdeel van. Niet onbelangrijk is dat binnen onze gemeente een groot deel van de lokaal 
werkende organisaties reeds zijn aangesloten op de Verwijsindex Risicojongeren.  
 
U geeft ons enkele conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de functie/rol van de 
coördinator CJG. Wij hebben eerder geconstateerd (evaluatie CJG, juli 2011) dat het een 
juiste keuze is geweest om een onafhankelijke coördinator in dienst van de gemeente te 
hebben. Wij nemen uw aanbevelingen om de positie van de coördinator te verstevigen ter 
harte teneinde te komen tot bindende bestuurlijke afspraken met kern en ketenpartners.  
 
Wij delen uw mening dat de werking van het CJG in opzet redelijk georganiseerd is. Ook 
delen we dat daar nog verbetering op mogelijk is. De eerste stappen hiertoe zijn gezet, wat 
geleid heeft tot overeenstemming met de kernpartners over inhoud en richting. De afspraken 
zijn ondertekend vastgelegd in een plan voor 2012 en zal door ons college vastgesteld 
worden. In dit plan is een startfoto opgenomen.  
 
 
Bovenstaande is onze reactie op de samenvatting van uw conceptonderzoeksrapport. Wij 
verzoeken u om, naast de ambtelijke reactie,  ook deze reactie aan het conceptrapport toe te 
voegen. Nader mondeling overleg aangaande de onderzoeksresultaten achten wij niet 
noodzakelijk.  
 
 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,  drs. H. Hafkamp,  
secretaris  burgemeester 
 
 
 

 


