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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Deze Nota van bevindingen beschrijft de bevindingen die de Rekenkamercommissie 

Bergen NH  heeft gedaan bij de uitvoering van het onderzoek naar de invoering van het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Bergen NH. Het onderzoek is uitgevoerd in de 

periode juli - december, 2011. 

 

Alle gemeenten in Nederland moeten eind 2011 een CJG hebben. Een CJG is een netwerk 

waar laagdrempelig opvoed- en opgroeiondersteuning wordt aangeboden aan ouders, 

kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals, met een fysieke plek in de wijk. Een CJG 

heeft als taak de bestaande opvoed- en opgroeiondersteuning te verbinden, te 

verbeteren en te versterken (zie kader). De staatssecretaris van VWS wil met de 

ontwikkeling van het CJG bevorderen dat in het jeugdbeleid snel, goed en gecoördineerd 

advies en hulp op maat vanzelfsprekend zijn. Deze hoofddoelstelling wordt door de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschreven. De VNG verwoordt de 

hoofdfuncties van het CJG als een drieluik:1 

• inloopfunctie voor informatie en advies aan kinderen, jongeren en hun ouders;  

• dienst- en/of hulpverlening aan ouders en kinderen in het kader van 

jeugdgezondheidszorg en opvoed- en opgroeiondersteuning; 

• regie op de jeugdketen. 

 

 

CJG Profiel (uit:  Factsheet Ministerie voor Jeugd en Gezin, 2007) 

• bundelt lokale functies en taken op gezondheid, opgroeien en opvoeden,  

• is een fysiek en laagdrempelig inlooppunt,  

• is in elke gemeente/wijk te vinden onder dezelfde naam, 

• heeft een positieve uitstraling gericht op preventie en signalering  

• biedt echt advies en lichte hulp, 

• coördineert/schakelt met alle mogelijke voorzieningen op jeugdbeleid, gezondheidszorg en jeugdzorg, 

• zou mogelijkerwijs, indien nodig, bemoeizorg kunnen arrangeren, 

• is van en voor een doelgroep van kinderen en jongeren van -9 maanden tot 23 jaar oud en hun ouders,  

• is voor alle culturen even laagdrempelig,  

• is tevens vraagbaak voor professionals,  

• streeft naar uniforme signalering, en  

• maakt gebruikt van de Verwijsindex en het Elektronisch Kinddossier. 

 

 

1 Brief van de VNG  aan haar leden d.d. 18 september 2008 (Kenmerk BAOZW/U200801450) 
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1.2 Aanleiding onderzoek 

1.2.1 Maatschappelijke en financiële belang 

Ieder kind moet de kans krijgen gezond en veilig op te groeien, zijn talenten te 

ontwikkelen en plezier te hebben en zich goed voor te bereiden op zijn toekomst.2 In het 

Bestuursakkoord Samen aan de slag van 7 juni 2007 hebben de VNG en het Rijk 

afgesproken dat opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en kinderen tot 23 jaar 

vanzelfsprekend wordt, makkelijk te bereiken en voldoende voorhanden is. Het CJG is 

een middel om dit doel te bereiken. Zo kan worden voorkomen dat een kleine 

opvoedvraag verwordt tot een grote zorgvraag, waardoor een beroep op de geïndiceerde 

(duurdere) jeugdzorg noodzakelijk wordt.  

In het Bestuursakkoord is afgesproken dat elke gemeente eind 2011 minimaal één 

laagdrempelig fysiek inlooppunt gerealiseerd moet hebben waar ouders en kinderen 

terecht kunnen met hun vragen.  

Het CJG Bergen is opgezet als een netwerkorganisatie en het CJG is een onderdeel van 

lokale infrastructuur, waarvan bestaande ZorgPlusSteunpunten in de drie kernen als een 

fysiek inlooppunt dienen.  

 

Gemeenten krijgen voor de invoering van het CJG in de jaren 2008-2011 een bijdrage 

van het Rijk. Deze bijdrage wordt ter beschikking gesteld in de vorm van een Brede Doel 

Uitkering (BDU) Jeugd en Gezin, die tevens een aantal geldstromen bundelt die eerder 

afzonderlijk aan gemeenten ter beschikking werden gesteld (zie hiervoor hoofdstuk 4). 

Voor de gemeente Bergen bedraagt de BDU in 2011 € 647.303 (uit ontwerpplan CJG 

gemeente Bergen, 5 januari 2010), in definitieve onderzoeksrapport worden de gegevens 

van de accountantsverklaring in het kader van de Single Information, Single Audit (SISA) 

over de jaren 2008-2011 gebruikt. 

 

1.2.2 Risico’s voor de doeltreffendheid 

Onderzoeken in gemeenten waar al enige tijd een CJG functioneert laten zien dat de 

doeltreffendheid van het CJG wordt bedreigd door verschillende knelpunten van algemene 

aard, die zich in vrijwel alle gemeenten voordeden. Institutionele barrières en financiële 

schotten blijken bijvoorbeeld moeilijk te doorbreken en er is onduidelijkheid over wat 

moet worden verstaan onder een CJG en wat/wie er wel/niet toe hoort. Samenwerking 

blijkt nog maar beperkt en voornamelijk op papier plaats te vinden.3 4 5  

2 Programma voor Jeugd en Gezin 2007-2011 Alle kansen voor alle kinderen. Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 

31 001, nr. 5.  
3 De CJG-vorming begin 2010; een doorkijk bij tien gemeenten. Regioplan, april 2010.  
4 Digitaal geschakeld; inventarisatie van de informatievoorziening binnen de Centra voor Jeugd en gezin. Alares, 2009.  
5 Bijlage bij een brief van 19 mei 2010 van de minister voor Jeugd en Gezin over de voortgang van projecten Samen 

werken voor de jeugd. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij de zeven grootste gemeenten, in het kader van het traject 

Opvoeden in de Buurt.  
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Naast deze knelpunten van algemene aard kunnen zich knelpunten en verbeterpunten 

voordoen die specifiek zijn voor de lokale situatie. Door deze vroegtijdig te signaleren en 

op te lossen wordt bevorderd dat het CJG spoedig de beoogde resultaten kan gaan 

opleveren.  

 

Dit onderzoek naar de CJG-vorming in Bergen is uitgevoerd in het kader van een 

gezamenlijk onderzoek in meerdere gemeenten van gemeentelijke rekenkamer 

(commissie)s en de Algemene Rekenkamer (zie kader).  

 

Gezamenlijk onderzoek van gemeentelijke rekenkamers en Algemene Rekenkamer 

De invoering van CJG’s is een thema waarvoor onderzoek op onderscheiden bestuurslagen meerwaarde oplevert 

ten opzichte van onderzoek binnen één bestuurslaag. Deze meerwaarde heeft zijn basis in het feit dat de lokale 

rekenkamer(commissie)s en de Algemene Rekenkamer bevoegdheden op verschillende terreinen hebben en 

gezamenlijk een completer en onderling afgestemd beeld kunnen samenstellen. De lokale rekenkamer(commissie) 

brengt met dit onderzoek de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken rond het ‘eigen’ CJG; daarmee 

kan de gemeenteraad zo nodig tijdig gaan bijsturen in de gewenste richting. Als zaken niet op gemeentelijk niveau 

opgelost kunnen worden, is de Algemene Rekenkamer de aangewezen instantie om de verantwoordelijke 

bewindsperso(o)n(en)) op haar/hun verantwoordelijkheid te wijzen.  

Door het onderzoek in meerdere gemeenten op dezelfde wijze uit te voeren wordt bovendien onderlinge spiegeling 

(benchmarking) op de gemeenschappelijke aspecten mogelijk en kunnen good practices worden uitgewisseld. Zo 

worden conclusies versterkt en profiteren lokale rekenkamer(commissie)s optimaal van bevindingen in andere 

gemeenten. 

 

1.2.3 Doel- en probleemstelling  

De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek bijdragen aan de doeltreffendheid van 

het lokale jeugdbeleid.  

In de eerste plaats kan de gemeenteraad zich met dit onderzoek en oordeel vormen of 

het CJG6 voldoet aan landelijke én gemeentelijke beleidsambities en aan wet- en 

regelgeving.  

In de tweede plaats verwacht de Rekenkamercommissie verbetersuggesties voor de 

effectiviteit van het CJG te kunnen aandragen.  

 

De probleemstelling van het onderzoek luidt: 

 

Ligt de CJG-vorming in Bergen op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en draagt 

het CJG als middel bij aan de opvoed- en opgroeiondersteuning voor ouders en 

kinderen tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)? 

 

De onderzoeksvragen, -opzet en normen zijn opgenomen in bijlagen (2, 3 en 5).  

6 Waar gesproken wordt over het CJG bedoelt de Rekenkamer niet alleen het CJG als zijnde een gebouw/inlooppunt, 

maar ook het virtuele CJG en alle professionals die werken aan of in het CJG of op andere locaties. ‘Het CJG’ kan ook 

meer dan één vestiging of locatie betreffen. 
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Doel en probleemstelling van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer 

Het onderzoek moet ook  leereffecten voor de staatssecretaris van VWS opleveren die kunnen bijdragen aan de 

doeltreffendheid van het Beleidsprogramma Alle kansen voor alle kinderen.  

De Algemene Rekenkamer brengt hierover separaat een eigen onderzoeksrapport uit.  

De probleemstelling van de Algemene Rekenkamer luidt:  

 Hoe staat het met de invoering van CJG’s en vindt er (in de onderzochte gemeentes) echt samenwerking en 

integratie van hulpverlening plaats? Zijn uit ervaringen in de gemeenten verbeterpunten af te leiden die de 

inzet van de staatssecretaris van VWS vragen?  

 

 

 
1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van deze nota van bevindingen schetst de Rekenkamercommissie het 

maatschappelijk probleem in de gemeente Bergen NH, waar het CJG als één van de 

instrumenten in het jeugdbeleid een antwoord op moet geven. Dat gebeurt aan de hand 

van twee inventariserende onderzoeksvragen: Hoe is het gesteld met de jeugd in Bergen 

NH en welke doelstellingen en prioriteiten heeft de gemeente in het jeugdbeleid?  

 

Hoofdstuk 3 bevat de bevindingen over de vraag: wat moet het CJG in Bergen opleveren 

en wat gaat de gemeente daarvoor doen? Dat resulteert in bevindingen over:  

(1)  de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding CJG,  

(2)  het voldoen aan de eisen uit het basismodel CJG en  

(3)  de invulling van de regierol door de gemeente.  

 

In hoofdstuk 4 komt aan de orde de vraag: wat kost een CJG en hoe is de financiering 

geregeld? Dit hoofdstuk resulteert in uitspraken over  

(1)  de ordelijke en controleerbare besteding van de Brede Doeluitkering en  

(2)  de mate waarin de gemeente gevolg heeft gegeven aan de oproep om ook zelf te 

investeren in het CJG en de lokale jeugdketen. 

 

Hoofdstuk 5 tot slot gaat in op de vraag: wie werken samen in het CJG en wat levert 

deze samenwerking op?  

Hier komen de ervaren knel- en verbeterpunten in de samenwerking aan de orde en 

worden conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd. 
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2 Jeugd en jeugdbeleid in Bergen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wil de rekenkamercommissie een schets geven van de jeugd-

problematiek in Bergen en gaat zij na welke ambities Bergen heeft in het door haar 

gevoerde jeugdbeleid (onderzoeksvraag 1). Daarmee moet  dit hoofdstuk inzicht geven  

van het maatschappelijk probleem, waarop het CJG – als één van de instrumenten in het 

jeugdbeleid – antwoord moet geven.  

 

 
2.2 Jeugd in Bergen 

De gemeente gebruikt het E-MOVO onderzoek onder jongeren, dat vierjaarlijks door de 

GGD Hollands Noorden wordt uitgevoerd om zicht te krijgen op de situatie van de jeugd.  

 
E-MOVO staat voor Elektronische Monitoring en Voorlichting. Onder leerlingen van de 2e en 4e 

klassen in het voortgezet onderwijs wordt een uitgebreide vragenlijst afgenomen over hun 

gezondheid, leefstijl en vrije tijd.  

Tussen oktober 2009 en maart 2010 hebben ruim 10.000 jongeren in Noord-Holland Noord de 

vragenlijst ingevuld en daaruit is het rapport ‘Jongerenenquête Noord-Holland Noord – EMOVO 

2009-2010’ voortgekomen. Elke gemeente krijgt een uitgebreid rapport met daarin de 

resultaten van de betreffende gemeente, gecombineerd met de uitslagen van de subregio 

(Noord Kennemerland) en de regio (Noord-Holland Noord). 

 

Voor het rapport van de gemeente Bergen zijn de vragenlijsten van 504 jongeren gebruik voor 

de analyse, waarbij het gaat om jongeren die allen in Bergen wonen maar zowel in Bergen als 

daarbuiten op school kunnen zitten. 

 

In de gemeente wonen 2.631 jongeren in de leeftijd van 12-19 jaar, met het onderzoek is 

19% van de jongeren bereikt. 

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste jongeren in Bergen zich overwegend gezond gedraagt , 

ondanks dat is de leefwijze voor de jongeren in Bergen voor verbetering vatbaar. Vooral waar 

het gaat om gebruik van genotmiddelen (roken, alcoholgebruik en druggebruik), seksueel 

risicogedrag, psychische gezondheid, voedingsgewoonte en beweging. Er is een aanzienlijke 

gezondheidswinst te boeken met preventie, onder andere via het bevorderen van gezond 

gedrag. 

Uit de resultaten van het EMOVO voor jongeren in Bergen volgen de volgende aanbevelingen 

(waarbij aandacht moet worden besteed om de gezondheidstoestand van jongeren te 

verbeteren): 
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• Terugdringen van het gebruik van genotmiddelen, met name alcoholgebruik en het 

gebruik van softdrugs; 

• Het stimuleren van een gezond voedingspatroon en voldoende beweging; 

• Het terugdringen van seksueel risicogedrag en het stimuleren van veilig vrijen en 

condoomgebruik; 

• Het verbeteren van de relatief ongunstige psychische gezondheid, met name bij 

meisjes. 

 

Uit het EMOVO onderzoek blijkt dat het beeld van lichamelijk en geestelijk gezondheid onder 

jongeren in Bergen overeen komt met zowel Noord Kennemerland als Noord-Holland Noord. 

 

 

0 5 10 15 20

Zuigelingensterfte

Kindersterfte

Kinderen in Jeugdzorg

Meldingen kindermishandeling

Achterstandsleerlingen

Voortijdig schoolverlaters

Werkloze jongeren

Met delict voor rechter

Kinderen in achterstaandswijken

Kinderen in uitkeringsgezin

Tienermoeders

Figuur 1
Jeugd in Bergen in 2008, vergeleken met Noord Holland en Nederland 
Uit: Kinderen in Tel (Verwey-Jonker Instituur, 2010)

Nederland

Noord 
Holland

 

 Tienermoeders  (per       100 15-19-jarige meisjes) 

 Kinderen in uitkeringsgezin  (per       100 0-17-jarigen) 

 Kinderen in achterstandswijken  (per       100 0-17-jarigen) 

 Met delict voor rechter  (per       100 12-21-jarigen) 

 Werkloze jongeren  (per       100 16-22-jarigen) 

 Voortijdig schoolverlaters  (per       100 4-12-jarigen) 

 Achterstandsleerlingen  (per       100 leerlingen in VO en MBO) 

 Melding kindermishandeling  (per       100 0-17-jarigen) 

 Kinderen in Jeugdzorg  (per       100 0-17- jarigen) 

 Kindersterfte  (per 100.000 kinderen van 1-15) 

 Zuigelingensterfte  (per    1.000 levend geboren kinderen van 0-1) 
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Uit figuur 1 blijkt dat er in Bergen minder tienermoeders, kinderen in uitkeringsgezinnen, 

kinderen in achterstandswijken (zelfs geen aantallen!), met delict voor rechter, werkloze 

jongeren, voortijdig schoolverlaters, (veel minder) achterstandsleerlingen, melding 

kindermishandeling en kinderen in Jeugdzorg zijn in vergelijking met Nederland en Noord 

Holland. Zoals in noot wordt aangegeven kunnen uit de weergave van  kindersterfte en 

zuigelingensterfte geen conclusies getrokken worden. 

 

Uit interviews door de rekenkamercommissie is gebleken dat er nog geen gedetailleerd 

en kwantitatief overzicht te geven is van probleemsituaties binnen doelgroepen en 

ketenpartners in de gemeente Bergen. Uitwisseling van gegevens over jeugdigen tussen 

de ketenpartners (maatschappelijk werk, GGD en bureau jeugdzorg) vindt nog niet 

plaats. In het provinciaal uitvoeringsplan staat dat de provincie de stand van zaken moet 

overdragen aan de gemeenten. De gemeenten hebben op dit moment nog geen cijfers en 

andere informatie ontvangen. 

 

 
2.3 Jeugdbeleid in Bergen 

2.3.1 Beleidskader Welzijn7  

 

Het welzijnsbeleid van de gemeente Bergen is vastgelegd in het Beleidsplan Maatschappelijke 

Ondersteuning en Volksgezondheid 2008-2011 (beleidsplan MOV). Dit plan is in december 

2007 door de raad vastgesteld. 

 

Inhoudelijke thema’s en samenhang van het beleid 

Het centrale concept in het beleidsplan is de levensloopbenadering en de schaal van preventie 

tot zorg. Als algemene doelstelling van het Bergens welzijnsbeleid gelden de uitgangspunten 

van de Wmo:  

het mogelijk maken en bevorderen van maatschappelijke participatie voor iedereen, ongeacht 

maatschappelijke en economische positie en ongeacht lichamelijke of geestelijke beperkingen.  

 

Het welzijnsbeleid van de gemeente Bergen is onderverdeeld in een aantal deelterreinen. Deze 

deelterreinen zijn ontleend aan de prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo)8. De prestatievelden van de Wmo zijn ruim opgevat zodat ‘de volle breedte van het 

welzijnsbeleid een plek kan krijgen’. Om die reden is ook het gezondheidsbeleid uit de Wet 

Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) in het beleidsplan MOV Bergen geïntegreerd. 

Het MOV beleidsplan is hiermee een dekkend beleidskader voor het gehele welzijnsbeleid van 

de gemeente Bergen. 

 

7      uit Rapport Subsidiebeleid I & O, oktober 2011 
8  In het welzijnsbeleid zijn acht van de negen prestatievelden van de Wmo opgenomen. Prestatieveld 3 - Informatie, 

advies en cliëntondersteuning - wordt niet genoemd. 
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De deelterreinen zijn:  

• opgroeien en opvoeden (prestatieveld 2);  

• volksgezondheid en verslavingsbeleid (prestatieveld 9);  

• meedoen van mensen met een beperking (prestatievelden 5 en 6); 

• leefbaarheid en sociale samenhang (prestatieveld 1);  

• vrijwilligers en mantelzorg (prestatieveld 4); 

• OGGZ, huiselijk geweld, verslavingszorg en maatschappelijke opvang (prestatievelden 

7, 8 en 9). 

 

De gemeente onderscheidt daarnaast een aantal thema’s waaraan binnen de deelterreinen 

wordt gewerkt: 

• Leefbaarheid, sociale samenhang en meedoen;  

• Opgroeien en opvoeden;  

• Vrijwilligers en mantelzorg; 

• Volksgezondheid.  

 

Per deelterrein geeft het beleidsplan de visie van de gemeente Bergen weer, de wettelijke 

kaders en de gekozen afbakening. De doelen van de deelterreinen zijn te herleiden naar de 

algemene doelstelling en uitgangspunten van het gemeentelijke Welzijnsbeleid. De levensloop-

benadering en de schaal van preventie tot zorg, komen hierin terug. 

 

Conclusies 

 

De gemeente Bergen beschikt over een samenhangend beleidskader dat nagenoeg alle 

aspecten van het welzijnsbeleid/Wmo en het gezondheidsbeleid afdekt. 

De gemeente Bergen hanteert een indeling van het welzijnsbeleid die afwijkt van de negen 

prestatievelden van de Wmo.  

 

 

2.3.2 Inhoud en doelen van het welzijnsbeleid8 

 

Idealiter wordt binnen het (welzijns)beleid onderscheid gemaakt tussen het uiteindelijk te 

realiseren maatschappelijk effect, de daarvan afgeleide doelen of subdoelen en de prestaties 

die geleverd moeten worden om deze doelen te realiseren.  

 

In het Beleidsplan MOV stelt de gemeente Bergen specifieke eisen aan de subsidieverlening. 

Bij de subsidieverlening moet duidelijk zijn met welke concrete activiteiten (instrumenten) de 

gestelde doelen nagestreefd worden en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld.  

 

Met andere woorden: de gemeente bepaalt het beleid (doelstelling), geeft aan hoe daar 

concreet inhoud aan wordt gegeven (instrumenten/activiteiten), stelt daar middelen voor 

beschikbaar (subsidie) en geeft aan wat het resultaat moet zijn (prestatie-indicatoren).  

8  uit Rapport Subsidiebeleid I & O, oktober 2011 
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Op basis van het jaarlijks ‘meten’ van de vooraf geformuleerde beoogde resultaten wordt de 

gemeente in de positie gebracht om te sturen op resultaten (uit Beleidsplan MOV 2008-2011). 

 

De relatie tussen het welzijnsbeleid en het subsidiebeleid komt in eerste instantie tot uiting in 

de programmabegroting. De programmabegroting dient immers de koppeling te maken tussen 

de te realiseren doelen en de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn. De daarvoor 

bestemde middelen kunnen vervolgens aangewend worden om subsidies te verlenen. Op deze 

wijze ontstaat er een koppeling tussen het beleidsdoel, de beschikbare middelen en de daartoe 

uit te voeren activiteiten, c.q. te leveren prestaties. In het normenkader zijn hiervoor de 

volgende normen opgenomen: 

 

Normen 

 

De gemeente heeft binnen het welzijnsbeleid beoogde maatschappelijke effecten en/of doelen 

geformuleerd: 

• De beleidsdoelen van het welzijnsbeleid zijn vastgelegd in de programmabegroting; 

• De beoogde effecten zijn meetbaar geformuleerd. Dat betekent dat duidelijk is: 

1. wanneer de effecten gerealiseerd moeten zijn;  

2. op welke wijze de effecten zichtbaar (kunnen) worden en te meten zijn; 

3. welke prestaties een bijdrage leveren aan de realisatie van beoogde effecten. 

• Het is duidelijk welke beleidsdoelen door middel van subsidie bereikt dienen te 

worden. 

 

Bevindingen 

 

Formulering van beoogde maatschappelijke effecten in het beleidsplan MOV 

In het beleidsplan MOV 2008-2011 is gewerkt met een indeling in ‘doelen’, ‘ambities’ en 

‘actiepunten’.  

Per deelterrein zijn behalve de gemeentelijke visie en een prioriteitstelling, één of meerdere 

‘maatschappelijke doelen’ genoemd. Aan deze maatschappelijke doelen zijn in het beleidsplan 

steeds zogeheten ‘ambities’ gekoppeld. Verder zijn er actiepunten vermeld voor de periode 

2008-2011. 

 

In de meeste gevallen is er sprake van een logische relatie tussen de geformuleerde doelen en 

ambities. Wel valt op dat de doelen doorgaans in algemene termen zijn geformuleerd. Verder 

worden de ‘ambities’ in een wisselende betekenis gebruikt.  

 

De volgende varianten komen voor: 

De ambitie is een verdere uitwerking of concretisering van het doel tot een meetbaar effect.  

 

Doel:   Jongeren gaan naar school en maken hun schoolloopbaan af.  

Ambitie: Het huidige niveau van schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten wordt niet 

  overschreden. 

(p. 15 Beleidsplan MOV) 
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De ambitie is een concreet instrument of interventie waarvan een bijdrage wordt verwacht aan 

het te realiseren doel.  

 

Doel:  Jongeren worden in staat gesteld zelf verstandige keuzes te maken in hun 

leefstijl.  

Ambitie:  Aan het einde van de basisschool krijgen leerlingen les over alcohol en drugs 

van een deskundige van buiten de school. 

(p. 15 Beleidsplan MOV) 

 

De ambitie is een algemeen uitgangspunt of rolopvatting, waarbij niet duidelijk is welk 

instrument ingezet zal worden, laat staan tot welk effect dit moet leiden.  

 

Doel:   De gemeente stuurt op een sluitende ketenaanpak 0-19 jarigen. 

Ambitie:  De gemeente treedt sturend op om een sluitende ketenaanpak te realiseren.  

(p. 15 Beleidsplan MOV) 

 

Bij sommige doelen ontbreekt een geformuleerde ambitie. 

 

Doel:  Ouders en verzorgers bij wie problemen met opvoeden boven het hoofd 

groeien, worden ondersteund 

Ambitie:   

- (p. 16 beleidsplan MOV)  

 

 

Het MOV beleidsplan bevat twee bijlagen waarin de doelen en beoogde effecten worden 

benoemd: 

• een lijst ‘Maatschappelijke doelen en instrumenten’; 

• een indicatorenlijst per deelterrein9 met kwantitatieve targets met daarbij de 

werkelijke waarde in het jaar 2007 (nulwaarde, afkomstig uit diverse 

onderzoeksbronnen) en een streefwaarde voor komende jaren.  

 

De lijst ‘Maatschappelijke doelen en instrumenten’ bestaat uit een opsomming van doelen, 

resultaten en instrumenten. Deze zijn gestructureerd aan de hand van de prestatievelden van 

de Wmo en volgt dus niet de ingedikte indeling uit het MOV Beleidsplan zelf. Er is weliswaar 

sprake van een zekere mate van overeenkomst met de gestelde doelen en ambities uit de 

basis van het beleidsplan MOV, maar deze is niet volledig. In de bijlage staan bijvoorbeeld 

doelen geformuleerd die niet genoemd zijn in het beleidsplan zelf en ook het omgekeerde 

komt voor: doelen uit het beleidsplan staan niet in de bijlage. De instrumenten zijn niet op 

uniforme wijze weergegeven. Het gaat soms om globaal geformuleerde uitkomst, waaraan 

geen tijdspad en geen streefwaarde is gekoppeld. Soms is ook het in te zetten instrument niet 

of slechts globaal omschreven. In sommige gevallen – zoals bij het sportbeleid – wordt 

9  Deelterrein OGGZ, huiselijk geweld, maatschappelijke opvang, verslavingszorg ontbreekt.  
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verwezen naar een uitwerking van de instrumenten in een andere beleidsnota. Voor de andere 

terreinen ontbreekt een dergelijke uitwerking. 

 

De indicatorenlijst per deelterrein bevat kwantitatieve targets met daarbij de werkelijke 

waarde in het jaar 2007 (nulwaarde, afkomstig uit diverse onderzoeksbronnen) en een 

streefcijfer. De indicatorenlijst is echter niet volledig. In de eerste plaats komen niet alle 

doelen hierin terug en verder ontbreekt bij een deel van de doelen een uitgangswaarde en/of 

streefcijfer.  

 

Doelen van het welzijnsbeleid in de programmabegroting  

 

De Programmabegroting 2010 formuleert in totaal zes inhoudelijke programma’s en daarnaast 

het programma ‘middelen’. Bij elk van de programma’s worden de kaderstellende beleids-

documenten genoemd. Hoewel elementen van het welzijnsbeleid onder verschillende 

programma’s behandeld worden, wordt het beleidsplan MOV uitsluitend bij het Programma 

Samenleving als kaderstellend document genoemd.  

 

Onderdelen van het welzijnsbeleid in Programma 2 Samenleving 

Het beleidsplan MOV wordt genoemd als kaderstellend document bij programma 2: 

Samenleving. 

Dit programma samenleving onderscheidt – in afwijking van het MOV beleidsplan – vier 

velden: 

• voorzieningen/ fysiek sociale infrastructuur ten behoeve van leefbaarheid, sociale 

samenhang en meedoen; 

• opgroeien en opvoeden; 

• individuele maatschappelijke ondersteuning en toeleiding arbeidsmarkt; 

• (geestelijke) volksgezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang. 

 

Opvallend is dat de sportparticipatie van jongeren (onderdeel van ‘opvoeden en opgroeien’ in 

het MOV beleidsplan) in de programmabegroting te vinden is onder programmaonderdeel 

‘(geestelijke) gezondheid, huiselijk geweld en maatschappelijke opvang’, onder de 

doelstelling: ‘klimaat waarin jeugdigen (0-19) jaar zich fysiek en psychisch goed ontwikkelen’.  

 

Bij een deel van de beleidsdoelen in de programmabegroting zijn effect- en prestatie-

indicatoren vermeld. Er is bovendien een doelenboom toegevoegd: de ‘output-effect-keten’. 

Naar volledigheid is hierbij niet gestreefd, zo is in de inleiding te lezen. Het is vooral de 

bedoeling om ‘kernindicatoren te formuleren’.  

 

Het aantal benoemde indicatoren in de programmabegroting is dan ook beperkter dan in het 

MOV beleidsplan. De keuze van de wel opgenomen doelen is niet altijd evident en wordt niet 

onderbouwd.  

Ook is in de programmabegroting per deelterrein aangegeven op welke wijze de doelen 

gerealiseerd dienen te worden, in die zin dat de instrumenten die ingezet worden om de 
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doelen te bereiken (globaal) worden beschreven. Soms hebben de omschreven middelen meer 

het karakter van een subdoel dan van een concrete werkwijze of instrument.  

Bijvoorbeeld:  

 

Bij het programmaonderdeel opgroeien en opvoeden is het percentage voortijdig 

schoolverlaters bijvoorbeeld niet opgenomen als een prestatie-indicator. Als enige twee 

indicatoren staan hier genoemd:  

• het % inwoners dat het opvoedsteunpunt kent; 

• aantal delicten van jongeren < 18 jaar. 

 

De thema’s ‘betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van wijken’ 

en ‘toename veiligheidsgevoel en vermindering overlast’ zijn terug te vinden in Programma 1: 

Inwoners en bestuur.  

 

 
2.4 Samenvatting 

De jeugdproblematiek is nog niet beschreven in de gemeente Bergen, alleen het EMOVO 

(van 2e en 4e klassen voortgezet onderwijs) kan aangehaald worden. Zicht op probleem-

situaties van jeugdigen bij de ketenpartners is er nog niet. Een uitwisseling van deze 

gegevens is nog niet tot stand gebracht. 

 

De doelstellingen van het welzijnsbeleid van de gemeente Bergen zijn in beperkte mate 

uitgewerkt in beoogde maatschappelijke effecten, concrete beleidsdoelen en 

prestaties/activiteiten die daarvoor nodig zijn. 

 

 

Programmaonderdeel II 3a:  

Doel  Tussen leerplicht, politie en jongerenwerk vindt een goede afstemming 

plaats. 

Middel  verschuiving van accommodatiegebonden jongerenwerk naar 

ambulant.  
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3 Rol en functie van het CJG 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaat de rekenkamercommissie na welk aanbod aan voorzieningen en 

activiteiten gerealiseerd worden met het CJG en op welke wijze  de gemeente Bergen de 

regie op de organisatie van het CJG vorm geeft. Hiermee wordt antwoord gegeven op de 

tweede onderzoeksvraag.  

 

In §3.2 brengt de rekenkamercommissie in beeld wat de gemeente Bergen met het CJG 

beoogt (ambities), hoe deze ambities passen binnen het bredere jeugdbeleid van de 

gemeente en of deze ambities aansluiten bij het Beleidsprogramma Alle kansen voor 

kinderen en bij de (voorgestane) wet- en regelgeving. Daarin zijn de volgende ambities 

voor het CJG geformuleerd:  

(1)  laagdrempelig inlooppunt voor opvoed- en opgroeiondersteuning,  

(2)  vroegtijdig problemen signaleren, bereiken van risicogroepen, en  

(3)  snel, goed en gecoördineerd advies en hulp bieden (één gezin, één plan). Tevens 

 gaat de rekenkamercommissie na of de ambities van de gemeente toetsbaar 

 (SMART) zijn geformuleerd.  

In §3.3 onderzoekt de rekenkamercommissie of het (beoogde) aanbod aan voorzieningen 

en activiteiten van het CJG aansluit bij het Basismodel CJG. In §3.4 beschrijft de 

rekenkamercommissie de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar regierol.  

 

De bevindingen resulteren in §3.5 in oordelen over:  

(1)  de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding CJG,  

(2)  het voldoen aan de eisen uit het Basismodel CJG en  

(3)  de invulling van de regierol door de gemeente.  

 

 
3.2  Ambities van de gemeente met het CJG 

De gemeente Bergen is in 2009 gestart met een oriëntatie op de ideeën van de toen-

malige minister voor Jeugd en Gezin over de opzet en vorming van CJG’s. Dit heeft geleid 

tot een Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Bergen, vastgesteld door de 

raad op 22 september 2009. Vervolgens heeft de raad in februari 2010 ingestemd met 

het ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin, met de volgende doelen: 

-   Sluitende keten realiseren; 

-   Aanstellen van een CJG-coördinator 

-   Werken op basis van de multidisciplinaire aanpak vanuit het principe ’één

 kind/gezin - één plan´;  

-  Ontwikkelen deskundigheidsbevorderingaanbod; 
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-   Verbeteren en optimaliseren hulpaanbod; 

-   Realiseren van een fysiek inlooppunt(en). 

 

Alhoewel in Brief van 16 november 2007 van de minister voor Jeugd en Gezin aan de 

Colleges van B&W10 wordt aangegeven dat de Centra voor Jeugd en Gezin wettelijk 

verankerd gaan worden in de Wet op de jeugdzorg en dat gemeenten de regierol moeten 

vervullen in de lokale jeugdketen teneinde te komen tot sluitende afspraken tussen 

partijen uit de jeugdketen en een goede zorgcoördinatie in de zin van ’één gezin, één 

plan’, zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. Een 

convenant is er nog niet en stappen om daartoe te komen zijn nog in een pril begin. 

In figuur 2 wordt de ontwikkeling van het gemeentelijk CJG-beleid in de tijd vermeld in 

relatie tot het rijksbeleid. Uit de figuur blijkt dat de gemeente Bergen de invoering van 

CJG’s minder snel heeft opgepakt.  

Uit interviews door de rekenkamercommissie blijkt dat de inlooppunten op dit moment 

nog gericht zijn op de doelgroep 0 - 4 jaar (de oude consultatiebureau’s) en de taken nog 

uitgebreid moeten worden naar volledige CJG-service.  

 

Figuur 2 

Tijdsbalk ontwikkeling gemeentelijk CJG-beleid (in relatie tot rijksbeleid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

                      |   |                       

   

 

 

De gemeente Be 

10 Brief van de minister voor Jeugd en Gezin aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten. Kenmerk 

JB/APJB-2820163.  

Programma 
Alle kansen 
voor kinderen 

 

Voorstel Wijziging  
Wet op de jeugdzorg 
naar parlement 
 
 
 
 

Bestuursakk
oord Samen 
aan de slag  

Startnotitie CJG Ontwerp- 

plan 

Tijdelijke regeling 
CJG  (Brede 
Doeluitkering 
2008-2011) 

Alle gemeenten een CJG (beoogd) 

RIJK 

Bestuurlijke afspraak 
pilotproject Opvoeden in 
de buurt (G4, Almere, 
Eindhoven, Tilburg)  

GEMEENTE Bergen 

Brief wettelijke 
verankering CJG en 
regierol gemeente  
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De gemeente Bergen heeft in de Startnotitie CJG ´Het gezin centraal´ van september 2009 en 

in het Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin van januari 2010 beschreven wat de taken 

en uitgangspunten moeten zijn en hoe invulling gegeven moet worden aan het CJG. Hieronder 

worden de belangrijkste delen uit deze notities weergegeven. 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CGJ) zet in op het versterken van de samenhang tussen 

netwerkpartners die een bijdrage leveren aan het opvoeden en het opgroeien van kinderen.   
 

Het CJG is bedoeld voor iedereen met vragen en problemen over opvoeden en opgroeien: 

jeugdigen, ouders/verzorgers, professionals. Het CJG voert functies uit op het gebied van 

de algemene en preventieve gezondheidszorg en jeugdbeleid. Het  basismodel geeft aan 

dat in het CJG tenminste de vijf Wmo-functies van het preventief jeugdbeleid, de 

Jeugdgezondheidszorgorganisaties (consultatiebureaus en GGD), het Bureau Jeugdzorg, 

de Zorg- en Adviesteams en regionale zorgoverleggen van de samenwerkingsverbanden 

van het onderwijs en het schoolmaatschappelijk werk onderdeel moeten uitmaken van het 

CJG. 

 

De uitgangspunten genoemd in de Startnotitie zijn: 

- Het CJG is een netwerkorganisatie (samenwerkingsverband) 

- De gemeente is verantwoordelijk voor de regie over het CJG en de uitvoering van 

 de doorzettingsmacht. Om aan deze functies vorm en inhoud te geven stelt de 

 gemeente daartoe een  onafhankelijke CJG-coördinator aan. 

- Het lokale beleid staat centraal en vormt de basis c.q. het uitgangspunt voor 

 regionale en/of provinciale afstemming en samenwerking. 

- Het is CJG is een onderdeel van de lokale infrastructuur, waarvan de bestaande 

 ZorgPlusSteunpunten (naast de meerdere voordeuren: scholen, telefonische en 

 digitale bereikbaarheid) in de drie kernen ook als fysiek inlooppunt voor het CJG 

 gaan dienen.  

Vanaf november 2008 heeft de gemeente tijd geïnvesteerd in het leggen van contacten en het 

zoeken van afstemming met de bestuurders en professionals van onder andere het basis-

onderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen, 

maatschappelijk werk etc. Daarbij is vooral gekeken hoe de opdracht van de gemeente om een 

CJG te ontwikkelen aansluit bij de huidige situatie en de behoeften van de partners in het 

werkveld.  

 

Het profiel van een CJG moet bestaan: 

-  Een CJG richt zich op jeugdigen en hun ouders/verzorgers in de leeftijd van  

  9 maanden tot 23 jaar. 

-  Het is een laagdrempelige voorziening 

-  Een CJG richt zich op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met 

 problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden 
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-  Beoogde taken zijn (vijf gemeentelijke functies Wmo) 

 informatie en advies 

 signaleren van problemen 

 toegang tot het hulpaanbod 

 licht-pedagogische hulp 

 coördinatie van zorg 

-  De Jeugdgezondheidszorg maakt onderdeel uit van het CJG 

 (consultatiebureaus en verpleegkundigen)  

-  Het schoolmaatschappelijk werk maakt onderdeel uit van het CJG 

-  Er is een schakel met het onderwijs: Het CJG sluit aan op de ZorgAdviesTeams 

 (ZAT) en de locatie gebonden zorgteams in het onderwijs 

-  Het CJG sluit aan op Bureau Jeugdzorg (BJZ) 

-  Het CJG moet leiden tot een sluitende signaleringsketen en -afstemming in de 

 zorg. 

-  Naast de vraagbaakfunctie voor (lichte) opvoedvragen moet het CJG bij 

 problemen snel hulp kunnen bieden en - indien nodig en wenselijk - zorgen voor 

 een integrale, effectieve aanpak van problemen van gezin/kind en de 

 coördinatie hiervan. 

-  Daarnaast kan het CJG een werkplek bieden voor organisaties die nauw bij het 

 CJG betrokken zijn. 

 
Invulling CJG in de gemeente Bergen 
 
In het ontwerpplan wordt aangegeven dat vele functies van een CJG al beschikbaar zijn. 

Hieronder een opsomming uit het ontwerpplan van de functies: 

 Informatie en advies:  

Consultatiebureau (contactmomenten  0-4 zowel op het consultatiebureaus als middels een 

huisbezoek, diverse ondercursussen en opvoedingsondersteuning), contactmomenten 

peuterspeelzalen en kinderopvang, contactmomenten jongerenwerk.  

Signalering:  

Signalering van vragen over opvoeden en opgroeien en (beginnende) problemen vindt plaats 

binnen alle organisaties die in contact zijn met kinderen. De jeugdgezondheidszorg heeft de 

wettelijke taak de zorg rond een kind te monitoren om een brede signalering mogelijk te 

maken.  

Regionaal is gestart met de voorbereiding implementatie Verwijsindex Risicojongeren. De 

gemeente Bergen heeft daartoe een convenant ondertekend en in 2010 wordt de verwijsindex 

in gebruik genomen.  

Toeleiding naar hulpaanbod:  

Via alle organisaties die bij de zorg rond kinderen betrokken zijn is toeleiding naar hulp 

mogelijk. In de lokale buurtnetwerken worden problemen/signalen ingebracht en toeleiding 

naar passende hulp geboden.  

Licht pedagogische hulp:  

In de gemeente Bergen wordt hierin met het (school)maatschappelijk werk en de 

opvoedspreekuren voor een groot deel voorzien. Ook wordt door de Jeugdgezondheidszorg 
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gewerkt met Triple P. En vanuit de Jeugdgezondheidszorg wordt het maatwerkproduct 

Kortdurende Video Hometraining aangeboden.  

Coördinatie van zorg:  

In elk gezin, waarbij meerdere instellingen betrokken zijn, is het van belang dat er coördinatie 

van zorg plaats vindt en dat duidelijk is wie dit op zich neemt. In het kader van het Wettelijke 

Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg is de JGZ bij bijna 100% van de gezinnen betrokken 

en voert de zorgcoördinatie uit totdat deze wordt overgedragen aan een andere instelling, 

bijvoorbeeld omdat de problematiek complex wordt en betrokkenheid van Bureau Jeugdzorg 

gewenst is. Het bijeen brengen van signalen en daarop afstemmen/coördineren van zorg 

gebeurt op diverse plaatsen, zoals in de buurtnetwerken en de Zorg en Advies Teams en ook 

in de kingericht georganiseerde casuïstiekbesprekingen.  

Jeugdgezondheidszorg:  

De Jeugdgezondheidszorg 0-19 wordt per 1 januari 2010 uitgevoerd door GGD Hollands 

Noorden. Hier vallen de consultatiebureauartsen en jeugdverpleegkundigen van het 

consultatiebureauteam en de verpleegkundigen en jeugdartsen onder.  

Advies en melding kindermishandeling:  

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling geeft advies over kindermishandeling en 

registreert en onderzoekt meldingen van kindermishandeling. Het AMK is als onderdeel 

(landelijk) ondergebracht bij Bureau Jeugdzorg. Het AMK valt binnen de financierings-

systematiek van de Wet op de Jeugdzorg, die wordt uitgevoerd door de provincie.  

  

Deze functies mogen dan wel beschikbaar zijn, maar in de praktijk blijkt dat vooral de front-

office-functies nog onvoldoende op elkaar en op de back-office aansluiten. Geredeneerd vanuit 

het kind of vanuit de opvoeder is er nog geen sprake van ‘een keten zonder grensovergangen 

en obstakels’. Te denken valt aan een nog niet altijd vanzelfsprekende overdracht of 

terugkoppeling na verwijzing, uiteraard met medeweten van ouders. Ook netwerkpartners 

onderkennen dit probleem en zijn bereid om hierin onder regie van de gemeente verbeteringen 

te realiseren, aldus het ontwerpplan van de gemeente Bergen.  
 
 
Uitwerking CJG 
 

Uit overleg met partners besloot de gemeente Bergen  te kiezen voor een netwerkorganisatie 

met de volgende doelen: 

 
Sluitende keten realiseren 

Formaliseren van samenwerkingsafspraken in de keten (waaronder de zorgcoördinatie).   

Buurtnetwerk 12+ vormgeven en organiseren.  

Onderzoeken aansluiten CJG en Zorg en Advies Teams basisonderwijs en voortgezet 

onderwijs.  

Zorgnetwerk voor- en vroegschoolse voorzieningen organiseren.  

Evalueren van samenwerking in de keten (op basis van evaluatie besluiten nemen) 
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Aanstellen van een CJG coördinator 

Opstellen profiel CJG coördinator 

Voorleggen profiel en vacaturetekst aan projectgroep 

Start wervingsprocedure 

Aanstellen sollicitatiecommissie 

Aanstellen CJG coördinator voor een periode van ten minste 1 jaar 

Evalueren functioneren 

Organiseren structurele inbedding functie CJG coördinator  

 
 
Werken op basis van de multidisciplinaire aanpak vanuit het principe ‘één 

kind/gezin – één plan’ 

Regionaal convenant ondertekenen in 2009 

Implementeren van de verwijsindex bij het melden van risicosignalen, met als doel om 

signalen bij elkaar te brengen in 2010. 

Opstellen convenant voor melden van signalen in Verwijsindex en ondertekenen door alle 

betrokken partijen in 2010 

Organiseren van workshops voor training melding in verwijsindex in 2010. 

Financieren van beheer en systeem van Verwijsindex door de gemeente. 

Opstellen/actualiseren format over afhandelen en doorverwijzing van vraag.  

Model protocol signaleren opstellen en vaststellen.  

Afspraken over terugkoppeling naar betrokkenen worden vastgelegd.  

De doorzettingsmacht is bestuurlijk gelegitimeerd bij stagnatie van hulp aan kinderen. 

 

 

Ontwikkelen deskundigheidsbevorderingaanbod 

Inventariseren behoefte aan deskundigheidsbevordering bij ketenpartners 

Inzetten deskundigheidsbevordering rondom signaleren en doorverwijzen(bv. Triple P en 

RAAK) vanaf 2010 

Voorstel opstellen voor deskundigheidsbevordering in de gemeente Bergen. 

 

Realiseren van een fysiek inlooppunt(en) 

Onderzoek doen naar geschikte locaties in 2009  

Voorstel voor verbouwing van locaties met uitbreiding consultatiebureau in 2009  

Start uitbreiding locatie en verbouwing 2010 

Opening fysieke punt onder de noemer van CJG 2010 

 

 

Verbeteren en optimaliseren hulpaanbod 
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Inventarisatie van hulpaanbod en opvoedingsondersteuning 

Behoeftenonderzoek onder kinderen, ouders en opvoeders en professionals 

Dubbelingen en versnipperingen in het aanbod worden er uitgehaald. 

De producten sluiten op elkaar aan en als gemeente sturen we op de ketenkwaliteit van 

het aanbod.  

Opzetten van een sociale kaart van gehele aanbod.  

Eventueel een voorstel voor inzetten van nieuwe producten in de gemeente Bergen.  
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Indicatoren en effecten CJG bijlage 5 uit het bijlagen boek Ontwerpplan gemeente Bergen van januari 2010.  

Doelstellingen taken 

verantwoordelijkheden) 

Uitwerking  Indicatoren Beoogde effecten 

   Het organiseren van een 

laagdrempelige toegang/ 

voorziening voor de 

doelgroep -9 maanden tot 

23 jaar, ouders, verzor-

gers en professionals, die 

in samenhang de functies 

informatie en advies 

uitvoert (basisaanbod)·  

Informatie beschikbaar op: 

diverse zorg-/steunpunten, 

websites partners, 

gemeentelijke balie en 

telefonische infopunten, 

regionale website VCJG. 

Daarnaast levert de CJG 

coördinator een bijdrage in info- 

en advies.  

- Het CJG bestaat 

 minimaal uit de 

 volgende organisaties: 

 JGZ, smw, BJZ, 

 zorgteams, regionaal 

 zorgoverleg in 2011. 

-  Er is een laagdrempelig 

 inlooppunt. 

-  Er is een klanttevre-

 denheids- onderzoek 

 uitgevoerd in 2011. 

- Professionals worden 

 geïnformeerd over het 

 aanbod in 2011. 

- Er is afstemming tussen 

 het aanbod van organi-

 saties en deze zijn 

 vastgelegd in 2011. 

- Afspraken zijn gemaakt 

 en vastgelegd rond 

 signaleren, afhandelen 

 en doorverwijzen in 

 2011. 

-  Afspraken zijn gemaakt 

 en vastgelegd rond 

 regievoering en zorg-

 coördinatie in 2011. 

-  Er is een directe lijn 

 met BJZ, CJG en ZAT’s 

 in 2011. 

-  De verwijsindex wordt 

 gebruikt bij het melden 

 van signalen in 2010. 

-  De gemeente heeft in 

 2011 een CJG. 

Kinderen/jongeren, 

ouders/opvoeders, 

beroepskrachten en 

geïnteresseerden hebben 

toegang tot relevante 

informatie.  

Het beter afstemmen van 

voorzieningen die zich 

bezig houden met de 

integrale vroegtijdige 

aanpak van problemen, 

hierbij gaat het om de 

functies signaleren, 

coördinatie van zorg en 

het aanbod van licht 

pedagogische hulp-

verlening (gericht 

aanbod)· 

Versterking signaleringsfunctie 

basisvoorzieningen.  

Geven van voorlichting over het 

belang van preventief 

signaleren en vroegtijdige 

aanpak.  

Scheppen van draagvlak voor 

en opzetten van samenhangend 

preventienetwerk Jeugd. 

Implementatie van de Verwijs-

index.  

Zorg dragen voor een aanbod 

van licht pedagogische hulp. 

Eventuele “witte vlekken” in 

kaart brengen.   

Door versterking worden 

problemen eerder herkend, 

onderkend en opgepakt. Er 

wordt tijdig gesignaleerd en 

de beroepskrachten weten 

waar zij met hun signalen 

naar toe kunnen. Door het 

aanbieden van licht 

pedagogische hulp 

voorkomen dat jeugdigen 

gebruik moeten maken van 

de zwaardere jeugdzorg.   
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In interviews door de rekenkamercommissie zijn de beoogde prestatie-indicatoren van 

het ontwerpplan besproken. Tevens is de evaluatie Centrum van Jeugd en Gezin van juli 

2011 betrokken om een oordeel te geven over de stand van zaken van de beoogde 

prestatie-indicatoren van de gemeente Bergen. 

 

Op grond hiervan komt de rekenkamercommissie tot de volgende bevindingen 

-  Het CJG Bergen heeft de intentie om minimaal te bestaan  uit organisatie van JGZ, 

SMW, BJZ, ZAT en regionaal zorgoverleg, maar functioneert in de praktijk nog niet 

als zodanig.  

-  Er is wel een directe lijn met BJZ, CJG en ZAT´s maar nog informeel. 

-  Er zijn twee laagdrempelige inlooppunten maar deze inlooppunten functioneren 

feitelijk nog als consultatiebureaus voor de groep 0- 4 jaar. 

-  Er is een klanttevredenheidsonderzoek in het kader van de WMO gehouden, daar 

zijn vragen over het CJG aan toegevoegd. 

-  Er is een overzicht gemaakt van alle Bergense organisaties die met kinderen 

werkzaam zijn. Deze sociale kaart geeft professionals, ouders en opvoeders een 

overzicht van de ondersteuning van opvoeden en opgroeien.  

- Er zijn stappen gezet om een sluitende keten van jeugdzorg te realiseren, maar 

afstemming van  aanbod, afspraken rond signalering, afhandeling en 

doorverwijzing zijn nog niet formeel gemaakt. In de praktijk werkt iedere instelling 

nog vanuit zijn eigen probleemstelling en er is nog geen integrale zorgaanpak, de 

essentie van het CJG (één plan – één kind/gezin) gerealiseerd. 

-  Er zijn nog geen formele afspraken, bijvoorbeeld met een convenant, gemaakt over 

regievoering en zorgcoördinatie. 

Het uitvoeren van 

ketenregie om de 

samenhang tussen basis- 

en gericht aanbod te 

versterken 

In afstemming met (jeugd/ 

onderwijs/jeugdzorg)partners in 

de gemeente zorg dragen voor 

realisatie en toegankelijkheid 

van hulpaanbod.  

Vorm geven aan samenwerking. 

Er worden afspraken gemaakt 

over de aanpak van jeugdigen 

en degene die de zorg 

coördineert (convenanten).  

De gemeente zet zich in voor 

een praktische koppeling met de 

verschillende organisaties 

binnen het jeugd- en 

onderwijsbeleid en zorgt 

daarnaast voor goede 

afstemming met jeugdzorg. 

 

Er is een breed gedragen en 

gerespecteerde lokale 

netwerkstructuur.   

Met deze structuur wordt de 

samenhang in de uitvoering 

van het gemeentelijk 

jeugdbeleid bevorderd.  

Zorg wordt gecoördineerd 

en de voortgang bewaakt. 

Jeugdigen en hun ouders 

weten welk hulpaanbod er is 

en worden hier snel 

geholpen.  

Door samenwerking wordt 

hulpaanbod toegankelijker.  
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- De verwijsindex is technisch gerealiseerd maar functioneert praktisch nog niet. Er 

is nog geen signaal via verwijsindex tot stand gebracht. Vroegtijdig problemen 

signaleren en het bereiken van de risicogroepen is nog niet mogelijk. 

-  De gemeente Bergen heeft twee in plaats van de beoogde drie  inlooppunten. 

 

 

Conclusie 

- De gemeente Bergen heeft ten behoeve van de CJG-vorming geen goede  

‘startfoto’ gemaakt. Een startfoto is nodig om ervoor te zorgen dat het beleid 

aansluit op de behoeften van ouders en  kinderen. 

 Er is daardoor nog onvoldoende zicht op: 

- Demografische gegevens over de doelgroep 

- Bestaand aanbod aan voorzieningen en activiteiten  

- Prestaties van de voorzieningen en activiteiten 

- De aansluiting tussen preventie en geïndiceerde zorg 

- De aansluiting (en werking) met het onderwijs ( Zorg- en Advies Teams) 

- Behoeften en wensen van de doelgroep  

- Behoeften en wensen van professionals 

- Uitgaande van de eigen doelstellingen die de gemeente Bergen heeft geformuleerd 

kan geconstateerd worden dat hieraan hard wordt gewerkt, maar dat deze maar in 

beperkte mate op de gewenste datum van 1 januari 2012  gerealiseerd zijn. 

 

 
3.3 Gerealiseerd aanbod aan voorzieningen en activiteiten 

CJG 

3.3.1 Locatie(s) CJG 

Hoeveel CJG-locaties worden geopend en waar deze worden gevestigd bepaalt de 

gemeente zelf. Dit kan het consultatiebureau zijn, de school, de GGD (Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst), een buurthuis, een gezondheidscentrum etc. virtuele (en 

telefonische) loketten zijn toegestaan, maar deze zijn aanvullend en kunnen het fysieke 

inlooppunt als zodanig niet vervangen. Bereikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit en 

cliënttevredenheid zijn indicatoren voor een succesvol inlooppunt (VNG, 2008). 

In februari 2010 zijn de consultatiebureaus Bergen en Egmond aan den Hoef gaan 

functioneren als inlooppunten voor een CJG, maar deze zijn nog niet toegerust om alle 

vragen over het CJG te beantwoorden.  
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3.3.2 Samenwerkingspartners: functies en taken binnen het CJG 

In afwachting van wetgeving heeft de toenmalige minister voor Jeugd en Gezin in overleg 

met onder andere de VNG een Basismodel CJG11 geformuleerd. Dit Basismodel geeft de 

functies die een CJG minimaal moet bieden: 

• de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus en Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

(GGD); 

• de vijf preventieve Wmo-taken12 op het terrein van opvoed- en opgroei-

ondersteuning:  

o  informatie en advies geven  

o  (vroeg)signaleren van problemen  

o  mensen verwijzen naar het lokale en regionale hulpaanbod  

o  licht pedagogische hulp bieden  

o  de zorg voor jongeren en gezinnen coördineren; 

• een schakel met Bureau Jeugdzorg;  

• een schakel met onderwijs, vaak via de Zorg- en Adviesteams (ZAT’s). 

 

De beleidsintentie van de gemeente Bergen is om via een ketenbenadering te gaan 

werken volgens het basismodel CJG. Het is belangrijk dat met de kernpartners en 

aanpalende partners op bestuurlijk niveau en op het niveau van werkprocessen afspraken 

worden gemaakt. In Bijlage 7 van het ontwerpplan wordt een overzicht van de betrokken 

instellingen gegeven, deze zijn: 

-  Stichting Kinderopvang Schoorl 

-  Stichting de Wering 

-  Stichting Flore 

-  GGD Hollands Noorden/EVEAN 

-  Forte Kinderopvang 

-  Bureau Jeugdzorg 

-  Stichting Peuterspeelzalen Bergen en SKOS 

-  SWV de Basis 

-  Stichting Tabijn 

-  Stichting Welzijn Bergen 

-  Stichting Kinderopvang de Egmonden 

 

De rekenkamercommissie begrijpt uit interviews en de evaluatie dat er veel contacten 

met de uitvoerende werkers zijn ontstaan. Het wordt echter dringend nodig dat deze 

contacten gaan resulteren in concrete werkafspraken over en in werkelijke implementatie 

van de zorgcoördinatie.  

 

11 Op 22 juni 2007 zijn het Rijk, de VNG, het IPO, GGD Nederland, Actiz en de MOgroep jeugdzorg (thans Jeugdzorg 

Nederland) dit Basismodel Centrum voor Jeugd en Gezin overeengekomen.   
12 Taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is een participatiewet waarin staat dat iedereen 

moet kunnen meedoen in de maatschappij.  
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Daarnaast hadden naar de mening van de rekenkamercommissie de bestuurlijke 

afspraken eerder tot stand gebracht moeten worden. Dit staat feitelijk in het ontwerpplan 

en had bestuurlijk en door het management geïnitieerd moeten worden.  

 
In figuur 4 zijn de (mogelijke) samenwerkingspartners van het CJG weergegeven. De 
rekenkamercommissie is van mening dat met de kernpartners (blauw) schriftelijke 
afspraken gemaakt worden en dit moet ook gebeuren met de aanpalende partners 
(groen). 
 
 
 
 

Figuur 4. Samenwerkingspartners en aanpalende functies in het CJG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= kernpartner in het CJG 

 

= aanpalende partner met schriftelijke afspraken 
 
 = aanpalende partner zonder schriftelijke afspraken 
  
 

= veld 
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3.3.3 Regierol gemeente 

Van de gemeente wordt verwacht dat zij met verschillende partijen binnen de jeugdketen 

schriftelijk vastgelegde afspraken maakt over samenwerken, ieders inzet, de werkwijze 

en de te bereiken doelen.  

In deze paragraaf belichten we de bestuurlijke en ambtelijke positionering, de 

procesmatige aspecten van de regierol van gemeente (vorm en inhoud van 

samenwerkingsafspraken) en evaluatie en bijsturing door de gemeente.    

 

 

3.3.4 Bestuurlijke verantwoordelijkheid en ambtelijke positionering   

De bestuurlijke regie voor het ontwikkelen van een CJG ligt bij de wethouder Jeugd van de 

gemeente Bergen. De wethouder is bestuurlijk ook verantwoordelijk voor aansluiting van het 

CJG bij de Zorg en Advies Teams (ZAT’s) van de scholen. Gemeente en provincie zorgen 

gezamenlijk voor een goede afstemming en samenwerking tussen lokaal en provinciaal 

zorgaanbod. De rijksoverheid zorgt voor randvoorwaarden (wetgeving en bestaande 

geldstromen efficiënter inzetten). 

  
Onder de regie van de gemeente maakt de projectgroep de vertaalslag van de visie, 

uitgangspunten en beleid naar de concrete uitwerking van een CJG in de praktijk. De 

projectgroep vergadert eens per maand.  

 

Taken Gemeente: 

- De gemeente voert de regie t.a.v. de ontwikkeling CJG. 

- De wethouder is eindverantwoordelijk voor het CJG. 

- Het college en/of raad neemt besluiten over o.a. inzet van mensen en  middelen.  

- De afdeling Ontwikkeling is verantwoordelijk voor voortgang en  projectuitvoering 

van het CJG.  
 
Taken projectgroep 

-  De projectgroep heeft een adviserende rol met betrekking tot de ontwikkeling 

 CJG in de gemeente Bergen. 

-  Initiëren, coördineren, afstemmen en aansturen van activiteiten gelieerd aan de 

 ontwikkeling van het CJG. 

-  Toetsen van doelstellingen en resultaten aan de visie, uitgangspunten en (eigen) 

 beleid.  

-  Monitoren van de voortgang en inzet van mensen en middelen. 

-  Bewaken van samenhang. 

-  Voorbereiden van besluiten die nodig zijn voor het adequaat uitvoeren van 

 lopende activiteiten. 
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Het valt de rekenkamercommissie op dat er op gemeentelijk niveau geen stuurgroep of 

regiegroep (zie uitgangspunt 17 van de kadernota Projectmatig werken) is ingesteld. De 

stuurgroep of regiegroep zou de projectgroep moeten aansturen. Het is niet wenselijk dat 

een wethouder in de projectgroep zit. 

 

Regionale stuurgroep  
Om de ontwikkeling van de CJG in Noord-Holland Noord goed te kunnen ondersteunen is er 

een stuurgroep met vertegenwoordigers van alle kernpartners ingesteld.  

In de stuurgroep zitten: Evean Jeugdgezondheidszorg, Omring, Bureau Jeugdzorg, GGD 

Hollands Noorden, Parlan, ZONhn, De Wering, MEE, PRIMO NH. De stuurgroep is actief voor de 

hele regio Noord-Holland Noord. Daarnaast zijn er ook samenwerkingsverbanden binnen de 

subregio’s in Noord-Holland Noord. 

 

 

3.3.5 Afspraken met samenwerkingspartners 

Zie paragraaf 3.3.2 

Er zijn met de samenwerkingspartners binnen het CJG nog geen  geformaliseerde 

afspraken gemaakt (over samenwerken, ieders inzet, de werkwijze en de te bereiken 

doelen).  

 

Ook zijn geen geformaliseerde afspraken met de ketenpartners buiten het CJG – de 

aanpalende functies- gemaakt. Er zijn alleen met de GGD in het kader van het CJG over 

opvoedspreekuren afspraken gemaakt. Andere afspraken bestaan er in  de reguliere 

subsidierelaties. Deze zijn nog niet toegesneden  op de financiering- en prestatie-

afspraken van de CJG-doelstellingen. En deze zijn, zie ook subsidieonderzoek, 

onvoldoende SMART geformuleerd. 

 

Er zijn ook nog afspraken tussen partners gemaakt wanneer moet worden opgeschaald 

naar een hoger niveau (escalatiemodel). Gezien de verantwoordelijkheid van de 

gemeente zijn deze afspraken wel essentieel. 

 

 

3.3.6 Evaluatie en bijsturing 

In de beleidsstukken is niets opgenomen over  evaluatie en bijsturing. Hoe de CJG-

partners zich moet verantwoorden is niet apart vanuit CJG beschreven, maar als dit een 

subsidierelatie betreft dan geldt de subsidieverordening als instrument en zouden 

hierover specifieke afspraken in de subsidiebeschikking gemaakt moeten worden. 
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3.4 Conclusies 

Beleidsvoorbereiding door de gemeente 

- De beleidsdoelen van de gemeente zijn in overeenstemming met de landelijke 

ambities, die – in afwachting van wetgeving – zijn neergelegd in het basismodel CJG.  

- De beleidsdoelen zijn beperkt SMART geformuleerd. 

- Om het beleid te doen aansluiten op de behoeften en problemen van kinderen en 

jeugdigen en hun ouders heeft de gemeente de startsituatie niet in kaart gebracht.  

- In de beleidsvoorbereiding zijn de beleidsambities niet afgezet tegen de beschikbare 

tijd, mensen en middelen.    

 

Realisatie CJG  

De gemeente Bergen heeft sinds februari 2010 twee inlooppunten in de consultatie-

bureaus. Deze inlooppunten zijn voornamelijk nog gericht op de doelgroep 0 - 4 jaar. De 

vier andere functies uit het Basismodel CJG worden zeer beperkt aangeboden: dat wil 

zeggen dat (a) het Basispakket JGZ een centrale functie heeft in het CJG, (b) 5 Wmo 

functies een centrale rol hebben in het CJG (informatie en advies, signalering, toeleiding 

naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg), (c) vanuit het CJG 

afstemming plaatsvindt met BJz en het onderwijs (met name via de ZAT’s).  

Met name het hanteren van de door de gemeente ontwikkelde verwijsindex en daarmee 

de doorkoppeling naar één dossier met een geïntegreerde signalering en aanpak moet 

feitelijk nog plaats gaan vinden. 

 

Samenwerking met de aanpalende functies krijgt in beperkte mate vorm.  

 

Regierol gemeente 

- De gemeente Bergen heeft de regiefunctie nog niet in een convenant belegd; 

 vanuit deze functie dienen de contacten te worden onderhouden binnen het 

 gemeentelijk apparaat (op bestuurlijk niveau en met aanpalende beleidsdirecties 

 binnen de gemeente) en met de partners van het CJG.    

 

- Onder regie van de gemeente Bergen zijn nog geen sluitende afspraken tussen 

 samenwerkingspartners uit de jeugdketen tot stand gekomen; met de 

 samenwerkingspartners zijn onvoldoende schriftelijk vastgelegde afspraken 

 gemaakt over samenwerken, ieders inzet, de werkwijze en de te bereiken doelen. 

 

- Er zijn geen regelingen opgenomen voor regelmatige evaluaties.  

 

Er is/wordt geen goede scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke taken en 

verantwoordelijken voor de opzet en de realisatie van een goed werkend CJG, de 

managementtaken bij de opzet en de realisatie van een goed werkend CJG en de 

coördinerende taken van de gemeente. Hierdoor komt vrijwel alles te liggen op het bord 

van de coördinator CJG. 
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4 Financiering van het CJG   

4.1 Inleiding 

De rekenkamercommissie onderzoekt in dit hoofdstuk wat het CJG kost (indicatie) en op 

welke wijze de financiering geregeld is. Daarmee wordt antwoord gegeven op de vierde 

onderzoeksvraag.  

 

In §4.2 gaat de rekenkamercommissie na welke uitgangspunten het Rijk en de gemeente 

hanteren voor de financiering van het CJG en de verantwoording daarover.  

In §4.3 inventariseert de rekenkamercommissie welk deel van de BDU Jeugd en Gezin de 

gemeente in de periode 2008-2011 benut voor de vorming en inrichting van het CJG en 

welk deel wordt benut voor de andere doelen van de uitkering. Bij deze inventarisatie 

worden ook de extra middelen betrokken die in het Gemeentefonds ter beschikking zijn 

gesteld. 

Ook gaat de rekenkamercommissie na hoeveel geld uit eigen middelen de gemeente in de 

periode 2008-2011 inzet voor de inrichting van het CJG en/of voor de taken die worden 

verricht binnen het CJG en welke middelen uit andere bron, bijvoorbeeld van de 

provincie, nog beschikbaar zijn gesteld. Dit resulteert uiteindelijk in een indicatie van de 

kosten van het CJG in 2011 per inwoner van de gemeente. 

In §4.4 beschrijft de rekenkamercommissie de belangrijkste en opvallendste knelpunten 

met betrekking tot de financiering van het CJG in de gemeente Bergen. Deze knelpunten 

en verbeterpunten zijn aan de orde gekomen in de interviews met gemeente en 

professionals en/of ontleend  aan voortgangsrapportages van de gemeente.   

 

Concluderend geeft de rekenkamercommissie in §4.5 een oordeel over :  

(1) de ordelijke en controleerbare besteding van de Brede Doeluitkering, en  

(2) de mate waarin de gemeente gevolg heeft gegeven aan de oproep om ook 

zelf te investeren in het CJG en de lokale jeugdketen. 

 

 
4.2 Uitgangspunten bij financiering en verantwoording 

De realisatie van de CJG’s wordt - conform afspraken in het Bestuursakkoord Samen aan 

de slag - van Rijkswege gestimuleerd met een financiële impuls.  

Deze bijdrage voor de invoering van de CJG’s is voor de jaren 2008-2011 opgenomen in 

een Brede Doeluitkering (BDU) Jeugd en Gezin, waarmee ook een aantal taken van het 

CJG gefinancierd worden.13 De BDU bundelt bestaande geldstromen, die eerder 

13 Regeling van de minister voor Jeugd en Gezin van 9 januari 2008, nr. DJB/APBJ-2821052, houdende regels voor het 

verstrekken van specifieke uitkeringen ten behoeve van de centra voor jeugd en gezin (Tijdelijke regeling CJG).  Tot 

voor kort werd meestal gesproken over de Brede Doeluitkering CJG.  
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afzonderlijk aan gemeenten beschikbaar werden gesteld (zie kader). Daaraan is in het 

Regeerakkoord Balkenende IV een extra bedrag toegevoegd, dat oploopt tot € 100 

miljoen in 2011.  

 

Het totale bedrag, dat jaarlijks beschikbaar komt via de BDU Jeugd en Gezin loopt op tot €334 miljoen in 2011. Dit 

bedrag dat wordt versleuteld over de gemeenten is opgebouwd uit:  

• Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg:   €  190 miljoen 

• Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedings- en gezinsondersteuning:  €   15 miljoen 

• Opvoeden in de buurt:       €   13 miljoen 

• Middelen preventief jeugdbeleid (motie Verhagen)   €   10 miljoen 

• Prenatale Zorg       €     6 miljoen 

• Extra middelen ( ‘enveloppe’) Kabinet Balkenende IV   € 100 miljoen 

 

Iedere gemeente ontvangt met ingang van 2008 tot en met 2011 een uitkering op basis 

van de BDU Jeugd en Gezin (formeel de Tijdelijke regeling CJG). Deze uitkering is 

bedoeld voor:  

 

• De BDU is berekend in twee delen, namelijk een JGZ-deel en een WMO-deel, en 

wordt ook in twee delen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Gemeenten hebben 

de vrijheid om de BDU óntschot´in te zetten: zij kunnen zelf bepalen hoe en in welke 

verhouding zij de BDU totaal besteden 

• de jeugdgezondheidszorg, de maatschappelijke ondersteuning jeugd en de 

afstemming jeugd en gezin; 

• het realiseren van tenminste één CJG.  

 

In 2012 worden de middelen uit de BDU in verband met het structurele karakter van de 

taak in het Gemeentefonds gestort en gaan zij deel uitmaken van de algemene uitkering 

uit het Gemeentefonds.  

 

In het Bestuursakkoord Samen aan de slag is ook afgesproken dat een deel van het 

accres in het Gemeentefonds (oplopend tot €100 miljoen in 2011) bestemd is voor jeugd 

en gezin. Dit geld is niet geoormerkt; op de gemeenten is een appel gedaan om deze  

€ 100 miljoen uit het accres te investeren in hun CJG en hun lokale jeugdketen.  

Gemeenten moeten binnen zes maanden na afloop van ieder jaar aan het Rijk inhoudelijk 

verslag doen van de ontwikkeling van CJG’s.  

 

Uit de Toelichting bij de Tijdelijke regeling CJG blijkt dat het uitgangspunt is dat 

gemeenten de nodige vrijheid moeten hebben om CJG’s vorm te geven en in te bedden in 

de lokale infrastructuur. Gekozen is voor een licht verantwoordingsregime. De vordering 

wordt van Rijkswege gevolgd door onder meer een kort inhoudelijk verslag van elke 

individuele gemeente dat binnen zes maanden na afloop van ieder jaar aan het ministerie 

van VWS dient te worden verstrekt. In dit verslag komen ondermeer de volgende 

onderwerpen aan de orde: bereikbaarheid CJG, regionale samenwerking, schriftelijke 
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afspraken met aanbieders van zorg, aanbod van functies, doelgroepen waarop het CJG 

zich richt en tevredenheid van de gemeente over het bereik van het CJG. De 

burgemeester en de gemeentesecretaris moeten verklaren dat de vragenlijst naar 

waarheid is ingevuld.  

De rekenkamercommissie stelt vast dat de gemeente Bergen  aan de jaarljikse 

verslagverplichting voldoet, maar  uit de antwoorden van de vragenlijsten zou men 

kunnen afleiden dat de gemeente Bergen verder is met de invoering van een CJG.  

Bijvoorbeeld de vraag 6a over de schriftelijke afspraken met zorgaanbieders en vraag 6c 

en 6d over schriftelijke samenwerkingsafspraken wordt door de gemeente Bergen 2010 

met een ja ingevuld, terwijl er nog geen  formele schriftelijke afspraken zijn.  

Wat de rekenkamercommissie opvalt is dat de vragenlijsten van het ministerie globaal en 

niet SMART zijn opgesteld. Indien het ministerie bijvoorbeeld een afschrift had gevraagd 

van de afspraken zouden de gegevens explicieter en juister verstrekt worden. 

 

Na afloop van de stimuleringsperiode (in 2012) toetst het ministerie van VWS of het 

bedrag van de BDU is besteed aan de activiteiten waarvoor het bestemd is. Deze 

eenmalige vaststelling verloopt volgens de systematiek van de Single Information, Single 

Audit (SISA).14 

 

 
4.3 Inzet middelen 

De gemeente Bergen  heeft vanaf 2008 circa € 492.000 per jaar ontvangen voor de 

invoering van het CJG. De rekenkamercommissie geeft hieronder een overzicht van de 

inkomsten en uitgaven. 

 

Inkomsten BDU Jeugd en Gezin en extra middelen Gemeentefonds 

In tabel 1 een overzicht, uit het Ontwerpplan CJG van 5 januari, van de bedragen die de 

gemeente Bergen, in het kader van de BDU heeft ontvangen. 
 

Uit het Ontwerpplan blijkt dat met ingang van 2008 de gemeente Bergen een uitkering 

ontvangt op basis van de Brede Doeluitkering Centrum Jeugd en Gezin (BDU CJG). De 

BDU CJG bundelt diverse geldstromen die de afgelopen jaren nog afzonderlijk aan 

gemeenten beschikbaar werden gesteld. Daarnaast is er een extra impuls (deel accres) 

voor de periode van 2008 tot en met 2011 door het rijk beschikbaar gesteld. Deze 

middelen moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de CJG’s.  

 

De Brede Doeluitkering (BDU) bestaat uit geoormerkte middelen die bedoeld zijn om de 

integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 te financieren. De integrale jeugdgezondheidszorg 

maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

14 Dit betekent dat in de bijlage bij de gemeentelijke jaarrekeningen over de periode 2008-2011 het bestede bedrag 

is/wordt opgenomen. De accountantsverklaring bij de jaarrekening heeft ook betrekking op deze opgave. Na ontvangst 

van de laatste jaarrekening over 2011 zal de beslissing over de vaststelling van de BDU worden genomen. 
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Tabel 1 

* De financiering van het EKD is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van 

gemeenten en Rijk. In het kader van het bestuursakkoord VNG en Rijk zijn extra 

structurele middelen oplopend tot 20 miljoen in 2011 uitgetrokken voor het EKD en de 

Verwijsindex. Deze bedragen zijn toegevoegd aan het gemeentefonds. De gemeente 

Bergen heeft deze middelen opgenomen in de CJG-begroting. Het is geen geoormerkt 

CJG/geld. 

**  Door de OVA (Overheidsbijdrage aan de arbeidsontwikkeling) blijven de BDU CJG-

middelen waardevast in de tijd. Het percentage OVA voor het jaar 2008 is vastgesteld op 

4,07%. De bijstelling is berekend op basis van het loongevoelige deel van de uitkering. 

*** De geoormerkte BDU CJG - middelen. 

**** Niet geoormerkt, maar is wel bedoeld voor stimulering ontwikkeling CJG in de gemeente. 

 

Inkomsten 2008 2009 2010 2011 
Totaal 
bedrag 

EKD en Verwijsindex struct. 

Gemeentefonds* 8.500 17.000 25.500 34.000   

Totaal EKD/Verwijsindex 8.500 17.000 25.500 34.000 85.000 

GZ deel (0-19) (Rsu jgz) 330.177 311.810 311.810 311.810   

Wmo deel (Motie Verhagen) 71.615 130.094 169.697 214.846   

OVA middelen** 13.082 26971 36.642 40079   

BDU CJG*** 414.874 468.875 518149 566.735 1.968.633 

deel accres BDU CJG**** 25.500 51.500 77.500 103.500 258.000 

Totaal BDU CJG 440.374 520.375 595.649 670.235 2.226.633 
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Tabel 2 

 

Uitgaven 2008 2009 2010 2011 Totaal bedrag 

 330.177 500.833 664.804 626.382  2.122.196 

 

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de SISA-verantwoording van de accountant. 

Hieruit blijkt dat de geoormerkte CJG-middelen besteed zijn aan de implementatie van 

het CJG en geen middelen terugbetaald hoeven te worden. 

 

In 2012 is er vanuit het rijk 517.000 euro aan de algemene uitkering toegevoegd. De 

gemeente Bergen heeft in de begroting 2012 670.000 euro begroot voor het CJG. 

 

 
4.4 Knel- en verbeterpunten inzake financiering 

Uit eerder onderzoek blijkt dat financiële knelpunten het functioneren van CJG’s in de 

weg kunnen staan. Deelnemende organisaties klagen bijvoorbeeld dat hun CJG-

activiteiten niet (structureel) vergoed worden. Gescheiden financieringsstromen zouden 

samenwerking in de weg staan.  

 

In gemeente Bergen ziet de rekenkamercommissie niet dat financiële knelpunten het 

functioneren van CJG’s in de weg staan.  

 

 
4.5 Conclusies  

De financiele gegevens konden tijdens het onderzoek niet eenduidig en concreet 

aangeleverd worden, daarom is in overleg met de gemeente besloten uit te gaan van de 

gegevens van de accountant, die in het kader van SISA verantwoording dienen plaats te 

vinden. 

Bij het onderzoek is opgevallen dat de besteding van de rijksmiddelen niet inzichtelijk is 

geweest voor de gemeenteraad. In de jaarrekeningen 2008  tot en 2011 staat in het 

programmaonderdeel Opgroeien en opvoeden geen financiele informatie over de stand 

van zaken van de besteding van de BDU CJG. Met dit onderzoeksrapport wordt een eerste 

overzicht gegeven van de totaal bestede middelen. Er is geen zicht op de bestede 

middelen op de verschillende activiteiten van de invoering van het CJG. En daarmee kan 

geen oordeel  gegeven worden of de middelen doelmatig zijn aangewend. 
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5 Samenwerking en prestaties 

5.1  Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijft de rekenkamercommissie op welke wijze wordt samengewerkt 

in het CJG en wat die samenwerking oplevert (onderzoeksvraag 4).  

 

In §5.2 wordt een beeld geschetst hoe binnen het CJG wordt samengewerkt om de 

beleidsdoelen (een laagdrempelig inlooppunt, vroegtijdige signalering van risico’s en een 

sluitende aanpak/zorgcoördinatie/één gezin, één plan) te bereiken.  

In §5.3 wordt ingegaan op de vraag wat de samenwerking binnen het CJG oplevert. De 

rekenkamercommissie gaat na welke informatie beschikbaar of voorzien is over de 

efficiency en/of doeltreffendheid van het CJG en wat uit deze informatie kan worden 

afgeleid over doelbereiking van het CJG.  

In §5.4 beschrijft de rekenkamercommissie de belangrijkste en opvallendste knelpunten 

inzake samenwerking en prestaties van het CJG in Bergen. Deze knel- en verbeterpunten 

zijn aan de orde gekomen in de interviews met gemeente en professionals en/of ontleend  

aan voortgangsrapportages van de gemeente.   

 

De onderzoeksvragen resulteren (in §5.5) in oordelen over: 

(1) voldoen aan de eisen uit het basismodel CJG;  

(2)  betrouwbaarheid en validiteit van informatie die de gemeente heeft verstrekt in het 

kader van de inhoudelijke verantwoording over de BDU; 

(3) de doelbereiking van het CJG (landelijke en gemeentelijke ambities).  

 
 

5.2  Samenwerking binnen het CJG 

5.2.1 Laagdrempelig inlooppunt voor informatie over opgroeien en opvoeden  

In §3.2 heeft de rekenkamercommissie beschreven wat het karakter is van het inloop-

punt en welke partners fysiek deelnemen aan het CJG. Hieruit leidt de rekenkamer-

commissie af dat qua opzet wel sprake is van een laagdrempelig inlooppunt.  

De gemeente heeft via gemeenteblad bekendheid gegeven aan de oprichting van het 

CJG.   
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5.2.2 Samenwerking in het kader van vroegtijdig signaleren van risico’s in 

opvoeden en opgroeien  

De samenwerking in CJG-verband moet ertoe leiden dat risico’s in opvoeden en opgroeien 

tijdig worden onderkend. In dit opzicht is het belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties, 

die een ‘vindplaats’ vormen voor dergelijke risico’s verbonden zijn met het CJG (zie 

hiervoor de aanpalende functies uit §3.3.2). Verder is van belang dat de partners die 

fysiek samenwerken in het CJG en de partners die als  ‘vindplaatsen’ kunnen fungeren de 

mogelijkheid hebben en bereid zijn om informatie met elkaar te delen.  

 

Er is een schakel met het onderwijs en het CJG sluit aan op de Zorg Advies Teams (ZAT) 

en de locatie gebonden zorgteams in het onderwijs. Maar er vindt nog geen signalering 

via de verwijsindex plaats. Er is nog geen overdracht van (te ontstane) probleemsituaties 

naar een van kernpartners voor zorgcoördinatie. 

Via de buurtnetwerken wordt vorm gegeven aan deze aanpalende functie. De coördinator 

CJG heeft de regie daarover gekregen. 

Alle kernpartners zijn aangesloten op de verwijsindex. Maar de zorgcoördinatie één plan- 

één kind/gezin functioneert nog niet. Er wordt nog te veel vanuit de ´eigen´ 

doelstellingen gewerkt. 

 

5.2.3 Realisatie sluitende aanpak/zorgcoördinatie   

De samenwerking in CJG-verband moet ertoe leiden dat jongeren en hun ouders sneller 

en afgestemd hulp krijgen. Er vindt nog geen casusoverleg plaats en een escalatiemodel 

is nog niet beschreven en vastgesteld. Er zijn contacten met bureau jeugdzorg, maar er 

is niet bekend hoeveel jongeren van de gemeente Bergen onder de zorg van bureau 

jeugdzorg vallen en casusoverleg vindt (nog) niet plaats. 
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5.3  Wat levert de samenwerking op  

5.3.1 Beschikbaarheid van informatie  

In juli 2010 is in opdracht van het toenmalige ministerie voor Jeugd en Gezin een 

basisset van twaalf indicatoren geformuleerd die de gemeenten kunnen gebruiken voor 

het monitoren van de CJG-vorming (zie kader).15     

 

Basisset indicatoren effectiviteit CJG’s  

• Samenwerkingsafspraken in de regio met alle kernpartners zijn opgesteld waarin afspraken en werkprocessen 

op alle niveaus SMART geformuleerd staan (wie wat doet met de ketenpartners) die sluitende zorg tussen 

partners borgen.  

• Het percentage ouders en jongeren dat aangeeft dat ze het CJG weet te vinden en weet wat ze er kan halen 

op het gebied van opgroeien en opvoeden.  

• Het aantal en type bezoekers van het CJG.  

• Het soort contacten dat met het CJG heeft plaatsgevonden.  

• Het aantal en type vragen dat in het CJG, via alle kanalen, is gesteld.  

• De gemiddelde kosten per productgroep van het CJG.  

• Het aantal en soort signalen.  

• Het aantal en soort toeleidingen naar verschillende vormen van hulp binnen en buiten het CJG.  

• Het type ondersteuning (lokaal aanbod) dat in het CJG wordt aangeboden door het aantal vakdisciplines dat 

binnen het CJG werkzaam is.  

• Het aantal jeugdigen en gezinnen waarvoor professionele zorgcoördinatie en één gezin, één plan is geregeld 

(casusregisseur, vanaf twee betrokken disciplines).  

• De mate van tevredenheid (beleving) van jeugdigen en hun ouders over het CJG per product van het CJG.  

• De mate waarin ouders en jeugdigen vermindering van de problematiek ervaren na ingezette ondersteuning in 

het CJG.  

 

Uit het ontwerpplan blijkt dat de gemeente Bergen de basisset indicatoren niet gebruikt. 

Er worden doelstellingen in het ontwerpplan  genoemd met indicatoren die globaal zijn en 

gericht op het  stand komen van een ketenbenadering van het CJG-Bergen. De gemeente  

is op weg naar die ketenbenadering. Er is nog geen breed gedragen en gerespecteerd 

lokaal netwerk voor zorgcoördinatie. Er zijn in het kader van een Klanttevredenheids-

onderzoek Wmo vragen aan inwoners van de gemeente Bergen over het functioneren van 

het CJG toegevoegd. Uit deze enquete blijkt dat ca 60% vindt dat ouders terecht moet 

kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien bij locaties waar zij al komen. Ca 40% 

van de ouders zijn bekend met het CJG, 60 % dus niet. Bij de vraag over de 

15 Onderzoek basisset indicatoren effectiviteit Centrum voor Jeugd en Gezin. Deloitte, juli 2010. Deze basisset is 

opgesteld in opdracht van het Ministerie voor Jeugd en Gezin. Aan de totstandkoming is meegewerkt door Bureau 

Jeugdzorg, Integraal Toezicht Jeugdzaken, GGD Nederland, het Nederlands Jeugd Instituut, Actiz (koepel van 

zorgaanbieders), MOgroep Jeugdzorg (thans Jeugdzorg Nederland), wethouders, provincies, professionals bij CJG’s en 

ZAT’s. In opdracht van VWS werkt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) thans aan een verduidelijking van deze 

indicatorenset en aan uitbreiding richting indicatoren voor maatschappelijke uitkomsten. 
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tevredenheid over de opvoedsteunpunten geeft ca 4% aan dat te zijn, maar ca 93% 

antwoord neutraal d.w.z. kan er geen antwoord over geven. In paragraaf 3.2 wordt de 

conclusie getrokken dat de gemeente Bergen voor peilpunt 1 januari 2012 (heeft iedere 

gemeente een CJG!) nog maar in beperkte mate de eigen doelstelling heeft gerealiseerd. 

 

Als wij zouden uitgaan van de basisset indicatoren van het Ministerie, zo als hiervoor 

aangegeven, dan is de voortgang in de implementatie nu nog niet zover dat het CJG-

Bergen daar aan kan voldoen.  

 

 

5.3.2 Doelbereiking CJG  

Zie ook paragraaf 5.3.1 

De gemeente Bergen is met de implementatie van het CJG vanuit de rijksdoelstellingen 

nog niet zover dat individuele casussen ook gestructureerd via het CJG verlopen. Er is 

qua structuur veel opgezet, maar de invoering op klant en hulpvraagniveau moet 

grotendeels nog tot uitvoering komen, gezien vanuit de rijksdoelstellingen van het CJG. 

Meting op basis van de indicatoren vindt niet plaats. 

De Rekenkamercommissie kan daarom bij de huidige stand van de implementatie nog 

geen uitspraak doen over de huidige doelbereiking op basis van de rijksdoelstellingen van 

het CJG.  

 

Wanneer wij de doelbereiking van de eigen doelstellingen van de gemeente beoordelen 

komen wij tot de volgende bevindingen, zie ook paragraaf 3.2: 

 

De gemeente Bergen heeft gekozen om het CJG in te vullen als een netwerkstructuur en 

dat is een goede keuze, maar deze functioneert nog niet in de praktijk. Er zijn twee 

laagdrempelige inlooppunten maar deze functioneren voornamelijk nog als consulatie-

bureau´s.  

Er zijn nog geen formele afspraken gemaakt, bijvoorbeeld met een convenant, met kern- 

en ketenpartners over regievoering en zorgcoordinatie. Er zijn wel stappen gezet om 

sluitende keten van jeugdzorg te realiseren, maar afstemming van aanbod, werk-

afspraken rond signalering (daadwerkelijk gebruik van de verwijsindex), afhandeling en 

doorverwijzing zijn nog niet formeel gemaakt. In de praktijk werkt iedere instelling nog 

vanuit zijn eigen probleemstelling, er is nog geen integrale zorgaanpak, de essentie van 

het CJG (een plan -een kind/gezin) gerealiseerd. 
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5.4  Knel- en verbeterpunten inzake doelbereiking 

In deze paragraaf beschrijft de Rekenkamercommissie de belangrijkste en opvallendste 

knelpunten bij het functioneren van het CJG in de gemeente Bergen. Dat gebeurt op 

basis van de ontvangen documenten en gesprekken die we hebben gevoerd.   

 

 

Eerder landelijk onderzoek 

Uit eerder onderzoek 16 blijkt dat verschillende CJG’s met dezelfde soort knelpunten te maken hebben. Zonder 

uitputtend te zijn, hieronder een korte beschrijving van drie veel voorkomende knelpunten (inloopfunctie, 

zorgcoördinatie en schakels met bureaus jeugdzorg en onderwijs). 

 

Allereerst worden knelpunten met betrekking tot de inloopfunctie van het CJG geconstateerd . Toegankelijkheid en 

herkenbaarheid blijken voor verbetering vatbaar, nog niet overal wordt voldoende gebruik gemaakt van de 

inlooppunten. Ook lukt het niet altijd alle gewenste doelgroepen aan te trekken. Zo komen bij sommige CJG’s 

vooral relatief zware – meervoudige – opvoedvragen binnen, terwijl andere bijna uitsluitend te maken krijgen met 

lichte – enkelvoudige – vragen.  

Een tweede veel voorkomend knelpunt is de afstemming en informatievoorziening met betrekking tot de 

zorgcoördinatie. Autonomie van individuele organisaties staat informatie-uitwisseling en gezamenlijke 

besluitvorming soms in de weg. Ditzelfde geldt voor praktische problemen als beschikbaarheid en kwaliteit van 

dossiers en brongegevens, capaciteitstekorten of ICT-problemen. 

Tot slot zijn de schakels tussen CJG’s en bureaus jeugdzorg en onderwijs niet overal even sterk. De betrokkenheid 

van BJZ leidt volgens verschillende onderzoeken tot een snellere en effectievere signalering en verwijzing. Echter, 

wat precies de betrokkenheid van BJZ is, verschilt sterk per gemeente. En als er geen schakel is met BJZ, dan is 

dit vaak het gevolg van capaciteitstekort bij BJZ of een imago dat niet past bij de gewenste CJG-uitstraling. De 

schakel tussen CJG’s en het onderwijs (vaak via ZAT’s) is vaak niet sterk, onder andere doordat leerlingen van 

scholen uit meerdere CJG-regio’s komen, door onbekendheid bij scholen met CJG’s, of door een verschil van visie 

op signalering en zorgverlening.  

 

In de gemeente Bergen zijn de belangrijkste knelpunten: 

 

-  Instellingen opereren nog veel uit hun eigen beleving/cultuur en zorgcoördinatie 

 volgens het principe één plan - één kind/ één gezin functioneert nog niet. 

- Er zijn geen formele afspraken gemaakt met kernpartners en aanpalende 

partners. 

16 Geanalyseerde onderzoeken: Jeugd en Gezin (2010). Lessen en ervaringen betreffende aansluiting Centrum Jeugd en 

Gezin en Bureau Jeugdzorg, “Opvoeden in de buurt”, april 2010. Bijlage bij kamerstuk 31001, nr. 91; Regioplan (2010). 

De CJG-vorming begin 2010. Bijlage bij kamerstuk 31001, nr. 91; Alares (2009). Digitaal geschakeld; Inventarisatie van 

de informatievoorziening binnen de Centra voor Jeugd en Gezin;Deloitte (2010?). Samenwerken in Centra voor Jeugd 

en Gezin; VNG (2009). Centra voor Jeugd en Gezin en regionale samenwerking; een verkenning van vier regionale 

samenwerkingsverbanden.  
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-  Er is geen uitwisseling van gegevens over jeugdigen/gezinnen tussen en naar 

kernpartners/gemeente. De verwijsindex wordt daarmee onvoldoende gebruikt. 

Daardoor is er geen zicht op de jeud(zorg)problematiek. 

-  De bestuurlijke en management sturing op de tot stand koming van het CJG en 

daarmee de ondersteuning van de coördinator is onvoldoende vormgegeven en 

daarmee onvoldoen ontwikkeld. 

-  Er ontbreken werk/procesafspraken. 

-  Er zijn geen afspraken gemaakt over evaluatie en bijsturing. 

 

 
5.5  Conclusies 

Algemeen 

 

Onder regie van de gemeente is een beleidsmatig zorgcoördinatiemodel tot stand 

gekomen (één gezin, één plan). De ketenbenadering met vindplaatsen als startpunt van 

zorgpreventie is een goede keus. Er vindt echter nog geen casusoverleg plaats en de 

gemeente heeft er nog niet voor gezorgd dat er een beslissing wordt genomen over wie 

wanneer (escalatiemodel) verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. 

De gemeente heeft geen gegevens beschikbaar over de doelbereiking op basis van de 

rijksdoelstellingen van het CJG en kan  op dit moment daarover geen verantwoording 

afleggen. Het CJG heeft de vele gegevens uit de Basisset prestatie-indicatoren CJG nog 

niet beschikbaar.  

 

 De gemeente Bergen heeft ten behoeve van de CJG-vorming geen goede  ‘startfoto’  

gemaakt. Een startfoto is nodig om ervoor te zorgen dat het beleid aansluit op de 

behoeften van ouders en kinderen. Er is daardoor nog onvoldoende zicht op: 

- Demografische gegevens over de doelgroep 

- Bestaand aanbod aan voorzieningen en activiteiten  

- Prestaties van de voorzieningen en activiteiten 

- De aansluiting tussen preventie en geïndiceerde zorg 

- De aansluiting (en werking) met het onderwijs ( Zorg- en Advies Teams) 

- Behoeften en wensen van de doelgroep  

- Behoeften en wensen van professionals 

Uitgaande van de eigen doelstellingen die de gemeente Bergen heeft geformuleerd kan 

geconstateerd worden dat hieraan hard wordt gewerkt, maar dat deze maar in beperkte 

mate op de gewenste datum van 1 januari 2012  gerealiseerd zijn. 

 

De huidige situatie duidt erop dat nog veel activiteiten moeten plaats vinden voordat het 

CJG volgens de gestelde doelen functioneert. In de huidige situatie worden risicogroepen 

niet tijdig bereikt en worden jongeren en hun ouders met een gebundeld en 

samenhangend zorgaanbod (één gezin, één plan) nog niet optimaal gesignaleerd 

waardoor er risico’s zijn op een ongecoordineerde integrale aanpak. 
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5.6. Aanbevelingen 

Om zicht te krijgen op de jeugd in de gemeente Bergen is het wenselijk dat er gegevens 

worden verzameld over het aantal jeugdigen, het aantal jeugdigen in probleemsituaties, 

aantal jongeren in aanraking met de politie en justitie, kinderen in jeugdzorg, vroegtijdig 

schoolverlaters en het aantal werkloze jongeren. 

 

 

1 Regie gemeente 

1.1 Conclusies 

 

• De inhoudelijke aansturing door de gemeente is niet helder door het gebrek aan 

(integrale) visie op doelen, functies en reikwijdte van het CJG. De ambities, doelen 

en functies van een CJG zoals geformuleerd door het Rijk laten veel ruimte. Het is 

aan de gemeente om een duidelijke kaderstelling voor het CJG te maken.  

• De gemeente Bergen heeft de regiefunctie nog niet in een convenant belegd; vanuit 

deze functie dienen de contacten te worden onderhouden binnen het gemeentelijk 

apparaat (op bestuurlijk niveau en met aanpalende beleidsdirecties binnen de 

gemeente) en met de partners van het CJG.    

 

• Onder regie van de gemeente Bergen zijn nog geen sluitende afspraken tussen 

samenwerkingspartners uit de jeugdketen tot stand gekomen; met die partners zijn 

onvoldoende schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt over samenwerken, ieders 

inzet, de werkwijze en de te bereiken doelen. 

 

• Er zijn geen regelingen opgenomen voor regelmatige evaluaties. Door het gebrek aan 

kaderstelling komt de informatievoorziening in het gedrang. Het is niet duidelijk 

welke (beleids)informatie verzameld moet worden en prestatie-indicatoren zijn 

mager, onduidelijk of ontbreken. Managementinformatiesystemen zijn niet 

voorhanden of nog in ontwikkeling. Daardoor is een goede verantwoording niet 

mogelijk, is onduidelijk of het CJG op de goede weg is en kan er niet goed 

bijgestuurd worden. 

 

• Onzekerheden over taken, functies en rolverdeling sluipen makkelijk binnen 

gedurende de periode van opzet en ontwikkeling als het einddoel niet duidelijk 

vastgelegd is.  

 

• De procedurele aansturing door de gemeente is niet helder door het gebrek aan visie 

op de eigen regierol. Er bestaat onduidelijkheid over het sturingsmodel/de 

sturingsmacht binnen de netwerkorganisatie en over rol/competenties van de 

zorgcoördinator en coördinator CJG. 
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• Er is geen projectmatige aanpak gehanteerd met heldere rollen voor een stuurgroep 

en projectgroep. Er was door wethouderswisseling geen duidelijke en continue 

bestuurlijk sturing en het managen en de ondersteuning vond onvoldoende plaats.  

 

 

1.2 Aanbevelingen 

 

• De gemeente moet duidelijke kaders stellen voor het CJG. Daarin moet SMART 

worden aangegeven wat de (beoogde) doelen zijn, welke prestaties geleverd moeten 

worden en wat dat mag kosten. Hiermee is tevens aangegeven wie de beoogde 

participanten zijn en wat het bereik van het CJG is. 

 

• De gemeente geeft tevens aan welke informatiebehoefte uit de kaders voortvloeit en 

wat er in de verantwoording moet staan. 

 

• De gemeente ontwikkelt een visie op de eigen regierol en bespreekt dit met de 

participanten. De regierol van de gemeente krijgt een plaats in een model waarin 

ieders verantwoordelijkheid duidelijk is toebedeeld. Het volgende zou een voorbeeld 

daarvoor kunnen zijn: 

- Gemeente stuurt aan door kaderstelling. 

- Participanten in CJG voeren binnen deze kaders hun taken uit vanuit hun 

eigen verantwoordelijkheid. 

- Zorgcoördinator (al dan niet in gemeentedienst) stemt af tussen de 

participanten en bevordert de samenwerking. 

- Gemeente monitort de voortgang en het functioneren van het CJG, onder 

andere door kennis te nemen van de verantwoording. 

- Gemeente stuurt bij als dat nodig is, namelijk als dreigt dat de beoogde 

prestaties niet geleverd worden of de doelen niet gehaald worden. 

 

• Leg voorgaande punt vast in een convenant met kern en aanpalende partners. 

 

 

 

2 Financiën 

2.1 Conclusies  

 

• De cijfers in deze rapportage geven in feite de eerste financiele verantwoording 

rondom ontvangen en besteden middelen voor de invoering van CJG. En dan alleen 

op het totaal van de uitgaven. Uit de jaarrekeningen 2008 - 2011 heeft de 

rekenkamercommissie in het programmaonderdeel Opgroeien en opvoeden geen 

financiele verantwoording kunnen vinden. De laatste W-vraag 'Wat heeft het gekost? 

wordt niet beantwoord. 
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• Uit de moeizame wijze van verantwoorden vraagt de rekenkamercommissie zich af of 

voldoende resultaatgericht met het middel geld gewerkt is. Er is volgens de 

rekenkamercommissie geen projectmatig sturing op de financiele middelen geweest. 

De invoering van het CJG die in 4 jaar moest plaats vinden is niet projectmatig 

aangepakt. 

• De rekenkamercommissie veronderstelt dat de toerekening van indirecte kosten 

vanaf de start niet helder is geweest. 

• De invoering van CJG wordt genoemd in de programmabegroting, maar de financiele 

gegevens ontbreken. 

 

 

2.2 Aanbevelingen  

 

• Bepaal bij de start van een tijdelijke activiteit de aanpak. Een projectmatige aanpak 

met integrale (ook financieel) verantwoordelijkheid vergroot een doelmatige en 

doeltreffende invoering (CJG). 

• Maak in de programmabegroting expliciet met de 3 W-vragen (ook de middelen!) hoe 

de invoering CJG) verder ingevoerd wordt.  

•  Een correcte toerekening wordt bevorderd door gebruik van gestandaardiseerde 

budgetteringsoverzichten en kostenposten. Hiervoor moeten gemeenten zorgen. De 

VNG werkt aan een referentiebegroting, zie hiervoor ook het rapport van de 

Algemene Rekenkamer Centra voor Jeugd en Gezin in Gemeenten 

(www.rekenkamer.nl). Hierdoor kan een benchmarking tussen gemeenten ontstaan 

en keuzen helder gemaakt worden. 

• Zorg, vanwege de bezuinigingsdiscussie, dat een goed beeld ontstaat van de kosten 

en baten en de doelmatige inzet van middelen bij verdere invoering CJG. 
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3 Kerntaken 

3.1  Conclusies 

 

• Voor veel klanten zal  het inlooppunt van minder belang zijn.  Bepaalde doelgroepen, 

zeker jongeren (doelgroep 16+), maken meer gebruik van het virtuele inlooppunt 

(website, telefoonnummer, twitter, hyves/faceboek). Het (negatieve) imago van het 

CJG en – zeker in kleine gemeenschappen – het gebrek aan anonimiteit spelen 

daarbij een rol.  

 

• Er is sprake van een inherente spanning tussen enerzijds preventieve en anderzijds 

opgeschaalde zorg. De aanwezigheid van Bureau Jeugdzorg in het CJG  is functioneel, 

maar kan tegelijkertijd een bedreiging zijn voor de laagdrempeligheid van het CJG. 

De vrees bestaat dat de komst van de geïndiceerde jeugdzorg naar gemeenten het 

imagoprobleem zal versterken.  

 

• De  contactmogelijkheden op vindplaatsen van klanten, zoals scholen zijn belangrijke 

ingangen voor zorgcoordinatie. Voor bestaande Zorg Advies Teams op scholen is het 

nog lastig samenwerken met CJG’s. Outreachend werken en naar de vindplaatsen 

toegaan wordt met de mond beleden, maar nog onvoldoende in de praktijk gebracht. 

 

• Sluitende signalering in een netwerkstructuur is een essentiële voorwaarde voor 

zorgcoördinatie. Organisatorische randvoorwaarden, zoals een goed functionerend 

Digitaal dossier jeugdzorg en Verwijsindex, werken in de praktijk nog onvoldoende.  

 

• Professionals zijn niet altijd genegen om casussen te melden. Soms verschuilen zij 

zich achter privacywetgeving of weten onvoldoende hoe deze wetgeving toe te 

passen. Soms blijven zij de vraag benaderen vanuit hun eigen deskundigheid en 

herkennen de informatiebehoefte van andere partners niet. Daardoor blijven zij te 

lang bezig met multiproblematiek die eigenlijk in het CJG thuishoort.  

 

 

3.2 Aanbevelingen 

 

• Aanhaken bij het bestaande consultatiebureau voor 0-4 jarigen is een praktische en 

veelgekozen optie. Op lange termijn zou het inlooppunt kunnen meegroeien met 

voormalige baby’s en peuters en zo een vaste kring opbouwen. Voor de korte termijn 

brengt dit het risico met zich mee dat oudere kinderen (en hun ouders) dit geen 

geschikte plaats vinden om binnen te lopen. Een virtueel inlooppunt wordt door hen 

als veel toegankelijker ervaren.  Behalve aan een website kan men dan ook denken 

aan nieuwe sociale media zoals Twitter en Hyves en Facebook. Vooral voor het 

bereiken van tieners kunnen deze media effectief zijn. 
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• Het inlooppunt kan ondergebracht worden bij bestaande voorzieningen met veel 

aanloop. Een optie is bijvoorbeeld om aan te haken / in te trekken bij het Wmo-loket. 

 

• Of dat nu via een loket is of niet: actief naar buiten treden van het CJG is belangrijk. 

Denk bij het actief naar buiten treden ook aan minder voor de hand liggende locaties 

en media, zoals wijkraden in kleine kernen, bibliotheek of een CJG-column in een 

plaatselijke blad.  

 

• Het vertrouwen tussen partners moet nog groeien en partners moeten elkaars kennis 

en werkwijze nog beter leren kennen. Investeren in communicatie blijft een 

noodzaak, zowel intern (van management naar werkvloer) als extern (naar 

aanpalende functies /’de buitenring’ of andere netwerken). De kennis over elkaars 

krachten en het overdragen van kennis en ervaring kunnen (verder) verbeterd 

worden (good practices: het werken vanuit één visie en het spreken van één taal, 

bijvoorbeeld TripleP, lunchlezingen). 
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Bijlage 1 Brieven Bestuurlijk en 
ambtelijk wederhoor 
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Aan het college van burgemeester 

en wethouders van  Bergen 

Postbus 175 

1860 AD  BERGEN 

 

       Datum  : 14 maart  
2012. 
Contactpersoon : Mieke Miedema    Uw brief van : 
Doorkiesnummer : (072) 888 01 84    Uw kenmerk : 
Bijlage(n) : 2     Verzenddatum : 
 

 

Onderwerp : Concept onderzoeksrapport Centrum van Jeugd en Gezin   

 

 Geacht college, 

 

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek naar stand van zaken van de invoering van Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG). Het resultaat van dit onderzoek treft u hierbij aan. 

 

 Op het onderzoeksrapport hebben wij een ambtelijke reactie ontvangen. Naar wij hebben 

begrepen is deze ambtelijk reactie besproken in het college.De reactie is algemeen van 

aard en geeft geen feitelijk onjuistheden aan van het concept onderzoeksrapport CJG. 

Door deze wijze van reactie kan de fase van bestuurlijk wederhoor gestart worden met 

hetzelfde concept onderzoeksrapport CJG.  

 

 De ambtelijke reactie raakt ook de bestuurlijke context. In verband met dit laatste zijn 

wij voornemens om deze ambtelijke reactie als bijlage te voegen bij het rapport zoals dat 

aan de gemeenteraad zal worden aangeboden. Wij nemen aan dat u daartegen geen 

bezwaar heeft. 

 De vastgestelde Sisa-rapportage zal in het definitieve onderzoeksrapport CJG worden 

opgenomen. 

Conform artikel 12, lid 8, van de “Verordening rekenkamercommissie gemeente Bergen 

2007” stelt de Rekenkamercommissie u in de gelegenheid om uw zienswijze op de 

rapportage kenbaar te maken. Indien u dat wenst zijn wij beschikbaar voor nader 

mondeling overleg. 

Uw reactie op het rapport zien wij in ieder geval graag voor 7 april a.s. tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 Namens de Rekenkamercommissie Bergen, 

 

A.A.J. Meester 

voorzitter 
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Bijlage 2 Onderzoeksvragen 

 

1. Welke aspecten spelen er in de gemeente rond jeugd en jeugdbeleid?  

a. Hoe is het gesteld met de jeugd in de gemeente?  

b. Welke doelstellingen en prioriteiten heeft de gemeente in het jeugdbeleid?  

 

2. Wat moet een CJG opleveren en wat doet de gemeente daarvoor?   

a. Welke beleidsambitie(s) heeft de gemeente met de vorming van het CJG? Is 

duidelijk hoe en wat het CJG moet bijdragen aan het bredere jeugdbeleid van de 

gemeente? Sluit de ambitie van de gemeente aan bij het Beleidsprogramma Alle 

kansen voor kinderen en bij de (voorgestane) wet- en regelgeving en zijn ze 

toetsbaar (SMART-C) geformuleerd? 

b. Op welke wijze voert de gemeente regie op de ontwikkeling en invulling van het 

CJG? Wordt daarbij voldaan aan de eisen voor de invulling van de regierol?  

c. Heeft de gemeente – in het kader van de beleidsvoorbereiding CJG of in het 

kader van het brede jeugdbeleid – de uitgangssituatie geanalyseerd en is in dat 

verband aandacht besteed aan de volgende aspecten:  

-  bestaand aanbod aan voorzieningen en activiteiten 

-  behoeften en wensen van de doelgroep  

-  behoeften en wensen van professionals  

-  de benodigde mensen en middelen  

d. Op welke wijze is het CJG toegankelijk (fysiek of virtueel); is sprake van 

‘toegankelijk’ en ‘laagdrempelig’? 

e. Welke ketenpartners werken samen in het CJG?   

f. Welk aanbod aan voorzieningen en activiteiten wil de gemeente realiseren bij het 

CJG? Welk aanbod is inmiddels gerealiseerd? Wordt met dit beoogde aanbod 

voorzien in de functies en voorzieningen uit het basismodel CJG? 

g. Welke financierings- en prestatieafspraken heeft de gemeente gemaakt met de 

ketenpartner(s)? Worden afspraken nageleefd?  

h. Hoe verhoudt de gemeente zich op bovengenoemde punten tot de andere 

gemeenten die aan het onderzoek deelnemen? 

 

 

3. Wat kost een CJG en hoe is de financiering geregeld? 

a. Welk deel van de Brede Doeluitkering CJG benut de gemeente voor de inrichting 

van het CJG? 

b. Hoeveel geld uit eigen middelen (gemeentefonds, subsidies) zet de gemeente in 

voor de inrichting van het CJG en/of voor de taken die worden verricht binnen het 

CJG? Betrek hierbij ook mogelijke middelen uit de AWBZ (jeugd GGZ) of middelen 

van de Provincie (Bureau Jeugdzorg). 

c. Wat kost het CJG per inwoner van de gemeente? 

d. Hoe verhoudt de gemeente zich op bovengenoemde punten tot de andere 

gemeenten die aan het onderzoek deelnemen? 
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4. Wat houdt de samenwerking in het CJG in en wat levert de samenwerking op? 

a. Hoe ver gaat de organisatorische samenwerking binnen het CJG? Wordt gebruik 

gemaakt van de Verwijsindex Risicojongeren en het Elektronisch Kinddossier? 

b. Hoe wordt door het CJG vorm gegeven aan de sluitende aanpak/zorgcoördinatie 

(één gezin, één plan)? Heeft de gemeente met de partners afspraken gemaakt 

over het realiseren daarvan?  

c. Hoe werkt het CJG samen met het onderwijsveld en met de geïndiceerde 

Jeugdzorg?  

d. Hoe vaak en met welke informatie moeten de CJG-partner(s) zich verantwoorden 

naar de gemeente  en wat doet de gemeente met deze informatie? Ziet het CJG 

mogelijkheden om de informatie uit de basisset indicatoren effectiviteit CJG te 

genereren? 

e. Welke informatie is beschikbaar (of voorzien) over de efficiency en/of 

doeltreffendheid van het CJG (bijvoorbeeld registraties, cliëntenonderzoek, 

eenmalig onderzoek)? Wat kan uit deze informatie worden afgeleid over de 

doelbereiking van het CJG?  

f. Hoe denken burgers in de gemeente over het functioneren van het CJG? Wat gaat 

goed en wat kan beter? 

g. Welke succes- en faalfactoren ervaren gemeente en professionals bij de vorming 

en in het functioneren van het CJG?  

h. Hoe verhoudt de gemeente zich op bovengenoemde punten tot de andere 

gemeenten die aan het onderzoek deelnemen? 
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Bijlage 3 Verantwoordelijkheden en 
regie 

Verantwoordelijkheid van het Rijk 

• Onder de verantwoordelijkheid van de bewindspersonen van VWS valt het zorg 

dragen voor een kader (voorheen systeem) waarbinnen kinderen in Nederland gezond 

kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en maatschappelijk 

betrokken burgers.  

• Op grond van de Wet op de jeugdzorg (Wjz) zijn de ministers voor VWS en van 

Justitie17 gezamenlijk verantwoordelijk voor het stelsel dat een toegankelijk, passend 

en samenhangend zorg- en voorzieningenaanbod voor jongeren met (ernstige) 

opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders mogelijk moet maken. 

• De minister van VWS is verantwoordelijk voor het vaststellen van het Basistaken-

pakket jeugdgezondheidszorg (uitgewerkt in het Besluit publieke gezondheid). 

 

Verantwoordelijkheid van de provincie 

• Provincies zijn op basis van de Wjz verantwoordelijk voor de kwaliteit, de planning en 

de financiering van de geïndiceerde jeugdzorg in hun regio. Zij moeten zorgen voor 

voldoende zorgaanbod om invulling te geven aan het recht op zorgaanbod en voor 

een goed werkend Bureau jeugdzorg. De rol van gemeenten is aanvullend en 

preventief. 

 

Verantwoordelijkheid van de gemeente 

• Gemeenten zijn op grond van (artikel 5 van) de Wet publieke gezondheid (Wpg) 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De Wpg 

stelt de randvoorwaarden voor de uitvoering van de JGZ door de consultatiebureaus 

en de GGD’en. De JGZ heeft als doel het bevorderen, beschermen en beveiligen van 

de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen in de 

leeftijd van 0 tot 19 jaar.  

• Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor het lokale jeugdwelzijn op grond van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo bevat de wettelijke 

verplichting om de in deze wet omschreven vijf functies van de opvoed- en opgroei-
ondersteuning, benoemd in prestatieveld twee, te realiseren (zie §3.3.3). Deze taken 

moeten met elkaar verbonden worden via de CJG’s. Daartoe is op 15 juni 2009 door 

de voormalige minister voor Jeugd en Gezin een voorstel van wet aan de Tweede 

Kamer aangeboden, houdende wijziging van de Wjz in verband met het opnemen van 

een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen.18 Dit voorstel van wet 

komt voort uit twee beleidsvoornemens van het kabinet. Ten eerste betreft dit het 

17 De minister van Justitie is vooral verantwoordelijk voor jeugdreclassering en justitiële jeugdinrichtingen. 
18 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 977, nrs. 1-2. 
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geven van meer aandacht aan preventieve ondersteuning van jeugdigen en gezinnen. 

Om dit te realiseren krijgen gemeenten de plicht zorg te dragen voor de 

totstandkoming van CJG’s. Ten tweede dient er een betere samenwerking binnen de 

jeugdketen te komen om ervoor te zorgen dat een jeugdige zich goed kan 

ontwikkelen dan wel om in actie te komen als er signalen zijn dat een kind of gezin in 

de problemen verkeert of dreigt te geraken. Daarom krijgen gemeenten met dit 

voorstel van wet ook de taak om hierop regie te voeren (zie hierna). Ten derde krijgt 

de burgemeester de bevoegdheid om in een individueel geval de instelling aan te 

wijzen die met de coördinatie van zorg wordt belast. Ten tijde van dit onderzoeks-

rapport ligt dit wetsvoorstel nog ter verdere behandeling voor bij de Tweede Kamer.  

 

Wat houdt de gemeentelijke regie op de jeugdketen in 

In de regierol van gemeenten op het tot stand brengen van een lokale jeugdketen 

worden door de minister voor Jeugd en Gezin twee aspecten onderscheiden:19 

1. Realiseren van sluitende afspraken tussen partijen uit de jeugdketen 

Van gemeenten wordt verwacht dat zij regie voeren om te voorkomen dat ouders en 

kinderen van het kastje naar de muur gestuurd worden of geconfronteerd worden 

met hulpverleners die van elkaars bestaan niet op de hoogte zijn. De gemeente moet 

met de kernpartners schriftelijk vastgelegde afspraken maken over samenwerken, 

ieders inzet, de werkwijze en de te bereiken doelen. 

2. Tot stand brengen van ’één gezin, één plan’ door middel van zorgcoördinatie. 

Als meerdere partijen zorg en ondersteuning leveren binnen hetzelfde gezin, moet 

deze zorg en ondersteuning op elkaar worden afgestemd om te komen tot ‘één gezin, 

één plan’. Coördinatie van zorg is de functie, die de afstemming en uitvoering van 

alle hulp en zorg verplichtend regelt voor en met gezinnen en zorgaanbieders 

(definitie van het Nederlands Jeugdinstituut). De rol van de gemeente bestaat eruit 

dat zij ervoor zorgt dát er een beslissing wordt genomen over wie verantwoordelijk is 

voor de coördinatie van zorg. De gemeente kan de taak zorgcoördinatie door een 

ambtenaar laten uitvoeren, positioneren bij één instelling betrokken bij het CJG of 

een systeem ontwerpen om de zorgcoördinatie toe te wijzen aan de voor de casus 

meest vanzelfsprekend betrokken partij binnen het hulpverlenings-netwerk. Dit 

betreft de niet-geïndiceerde zorg. Indien er sprake is van geïndiceerde jeugdzorg of 

een ondertoezichtstelling zijn de Bureaus Jeugdzorg vanuit de Wjz verantwoordelijk 

voor de zorgcoördinatie (casemanagement, gezinsvoogdij). Over de zorg kunnen 

hulpverleners onderling van mening verschillen. In de afspraken moet daarom een 

escalatiemodel opgenomen worden, waardoor het overschakelen naar een niveau van 

besluitvorming waar een knoop kan worden doorgehakt is geborgd. De gemeente is 

uiteindelijk verantwoordelijk voor het doorhakken van de knoop.  

19 Circulaire van 24 januari 2008 (DJB/APJB-2820163).  
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Bijlage 4 Begrippen, afkortingen, 
documenten en interviews 

Begrippen 

Cliënt Kinderen, ouders, gezinnen, opvoeders die  (fysiek of digitaal) in 

contact komen met een CJG-medewerker, danwel op andere 

wijze gebruik maken van diensten van het CJG. 

Jeugdgezondheidszorg Preventieve gezondheidszorg, gericht op de veilige en gezonde 

groei en ontwikkeling van  kinderen van 0-19 jaar ter 

voorkoming van gezondheidsdreigingen.  

Keten Een aaneenschakeling van (logistieke) processen tussen 

autonome organisaties. Vaak wordt ook gesproken van een 

netwerk. 

Ketenpartners Alle instanties die in een gemeente aanwezig zijn en deel 

uitmaken van het basismodel CJG. 

Schakel De functie tussen disciplines die zorgt voor doorverwijzing, in 

het geval de beantwoording van een vraag/behoefte van een 

kind, jeugdige of het gezin niet meer binnen de 

verantwoordelijkheid van de behandelende discipline valt. 

Signalering Het herkennen van kinderen/jeugdigen/gezinnen die in 

aanmerking komen voor het afnemen van het aanbod van het 

CJG of jeugdzorg. 

Zorg- en Adviesteams In een Zorg- en Adviesteam werken professio-nals en scholen 

samen om problemen van kinderen en jeugdigen vroeg te 

signaleren, te bespreken en passende hulp in te schakelen. 

Zorgcoördinatie De functie, die de afstemming en uitvoering van alle hulp en 

zorg verplichtend regelt voor en met gezinnen en 

zorgaanbieders. 

 
Documenten 
 
Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid (MOV), 2008-2011. 

 

Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Bergen, 22 september 2009. 

 

Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin gemeente Bergen, 5 januari 2010. 

 

Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Evaluatie subsidiebeleid, maart 2012 

 

Interviews met Wethouder en coordinator Centrum voor Jeugd en Gezin 
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Bijlage 5  Onderzoeksaanpak en  
normenkader 

Onderzoeksaanpak  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden beoordeelde de rekenkamercommissie de 

volgende beleidsdocumenten:  

-   Tijdelijke regeling Centrum voor Jeugd en gezin, 9 januari 2009, nr. DJB/APBJ-

 2821052 

-   E-MOVO onderzoek onder jongeren, uitgevoerd door GGD Hollands Noorden, 

 maart 2010. 

-   Jeugd in Bergen 2008, Verwey-Jonker instituut 2010. 

-   Beleidsplan Maatschappelijk Ondersteuning en Volksgezondheid 2008-2011, 

 gemeente Bergen. 

-  Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin, gemeente Bergen. Vastgesteld door de 

 raad 22 september 2009. 

-  Ingevulde vragenlijsten van de Verslagverplichting BDU-CJG, 2008, 2009 en 

 2010. 

-  Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en gezin, gemeente Bergen 5 januari 2010, 

 Vastgesteld in de raad van februari 2010. 

-  Memo Stand van zaken Centrum voor Jeugd en Gezin 25 januari 2011. 

-  Evaluatie Centrum voor Jeugd en Gezin, gemeente Bergen juli 2011. 

-  Klanttevredenheidsonderzoek Wmo, gemeente Bergen september 2011. 

 

 

Verder voerde zij gesprekken met  de wethouder, afdelingsmanager, de gemeentelijke 

CJG-coördinator en beleidsmedewerkers Jeugd.   

Bij de oordeelsvorming worden de volgende normen gehanteerd. De normen zijn ontleend 

aan de afspraken over verantwoordelijkheden en regie (zie bijlage 2) en aan algemene 

inzichten over goed bestuur.   

 

Normen voor beleidsvoorbereiding door de gemeente 

- De beleidsdoelen van de gemeente zijn in overeenstemming met de landelijke 

ambities, die – in afwachting van wetgeving – zijn neergelegd in het basismodel 

CJG.  

- Het beleid sluit aan op de behoeften en problemen van kinderen en jeugdigen en 

hun ouders. Om dat te bereiken heeft de gemeente de startsituatie in kaart 

gebracht.  

- De beleidsdoelen zijn SMART geformuleerd. 

- De ambities van het beleid van de gemeente moeten te realiseren zijn binnen de 

afgesproken tijd met de beschikbare mensen en middelen. Dit is onderwerp 

geweest in de beleidsvoorbereiding.   
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- Het CJG wordt volgens het Basismodel CJG ingericht en gerealiseerd: dat wil 

zeggen dat:  

(a)  het Basispakket JGZ een centrale functie heeft in het CJG,  

(b)  vijf Wmo functies een centrale rol hebben in het CJG (informatie en 

advies, signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en 

coördinatie van zorg),  

(c)  vanuit het CJG afstemming plaatsvindt met BJz en het onderwijs (met 

name via de ZAT’s) en  

(d)  er een fysiek inlooppunt in de gemeente is. 

 

Normen voor invulling van de regierol door de gemeente 

- De gemeente heeft de regiefunctie helder belegd; vanuit deze functie worden de 

contacten onderhouden binnen het gemeentelijk apparaat (op bestuurlijk en met 

aanpalende beleidsdirecties binnen de gemeente) en met het CJG.    

- Onder regie van de gemeente komen sluitende afspraken tussen kernpartners uit 

de jeugdketen tot stand; met de ketenpartners zijn schriftelijk vastgelegde 

afspraken gemaakt over samenwerken, ieders inzet, de werkwijze en de te 

bereiken doelen; 

- Onder regie van de gemeente komt zorgcoördinatie tot stand (één gezin, één 

plan); de gemeente heeft ervoor gezorgd dát er een beslissing wordt genomen 

over wie verantwoordelijk is voor de coördinatie van zorg. 

- Via regelmatige evaluaties / terugblikken wordt bekeken of er nog gewerkt wordt 

conform de ambities; zo nodig wordt bijgestuurd. 

 

Normen voor doelbereiking  

- Eind 2011 heeft elke gemeente tenminste één (fysiek) CJG.  

- Het CJG functioneert als een laagdrempelige voorziening waarin de vijf functies 

uit het basismodel worden aangeboden. Met een gebundeld en samenhangend 

zorgaanbod (één gezin, één plan) worden jongeren en hun ouders sneller en 

beter geholpen en worden risicogroepen tijdig bereikt.  

- Het CJG richt zich op de volgende doelgroepen: kinderen en jongeren van 9 

maanden tot 23 jaar, hun ouders of verzorgers en professionals die zorg voor hen 

hebben. 

- Vergelijkbaar geformuleerde norm voor eventuele gemeentelijke doelstellingen     

 

Normen voor verantwoordingsinformatie en beleidsinformatie 

- De gemeente legt op een deugdelijk en transparant wijze verantwoording af over 

de besteding van middelen uit de Brede doeluitkering CJG. 

- De indicatoren voor het meten van de effectiviteit van CJG’s zijn zodanig gekozen 

dat zij (ex-ante beoordeeld) een betrouwbaar en valide beeld van doelbereiking 

van het CJG leveren.    
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