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Samenhang in het jeugdbeleid gemeente Bunnik onderzocht
Het jeugdbeleid van de gemeente Bunnik kent vooral een pragmatische insteek. Gezien alle
ontwikkelingen in het jeugdbeleid zou de gemeente haar ambitieniveau in de toekomst wel
duidelijker kunnen uitspreken. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en
Veluwerand. Het onderzoeksrapport is vandaag aangeboden aan de gemeenteraad.
Samenhang in het jeugdbeleid
Het jeugdbeleid in de gemeente Bunnik is vooral pragmatisch ingestoken en richt zich op de
voorzieningen voor de jeugd. Het beleid is integraal, in de zin dat alle thema’s van het jeugdbeleid
aan de orde komen. Ook heeft de gemeente alle partijen bij het beleid betrokken. De samenhang
tussen de zes thema’s is vooral geconcentreerd op de drie thema’s veiligheid, zorg en vrije tijd. Het is
minder zichtbaar bij de thema’s Wonen, Meedoen en Opvang/School/Werk.
De rekenkamercommissie mist in het beleid een koppeling met het minimabeleid.
Regie door de gemeente
De gemeente heeft de regie door het bestuur gewaarborgd doordat alle relevante beleidsterreinen
bij één wethouder zijn geconcentreerd. In de ambtelijke organisatie wordt de samenhang onder
andere bevorderd door (thema-)bijeenkomsten voor de beleidsambtenaren. De geïnterviewde
externe partijen zijn overwegend positief over de regierol van de gemeente. Zij geven daarbij aan dat
de prestatieafspraken met de gemeente nog wel scherper kunnen.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen voor de gemeenteraad
opgenomen. De samenhang zou bijvoorbeeld nog versterkt kunnen worden door meer inhoudelijke
doelstellingen te formuleren. Daarnaast kan de regiefunctie explicieter worden uitgewerkt, op het
gebied van rollen en verwachtingen van de verschillende partijen.
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die jaarlijks de effectiviteit en de
efficiëntie van het gemeentelijk beleid onderzoekt. De commissie bestaat uit externen, en werkt voor
de gemeenten Barneveld, Leusden, Nijkerk, Bunnik, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude en
Zeewolde. De commissie rapporteert rechtstreeks aan de gemeenteraad.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bea Meijboom, ambtelijk secretaris/onderzoeker
van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 384, of b.meijboom@barneveld.nl. Zie ook
www.rkvalleienveluwerand.nl

