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Samenhang in het jeugdbeleid gemeente Nijkerk onderzocht
De gemeente Nijkerk kan nog een flinke slag slaan in het vergroten van de samenhang in het
jeugdbeleid. Dat blijkt uit een onderzoek van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.
Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad.
Aanleiding voor het onderzoek
De gemeenteraad in Nijkerk heeft aangegeven dat het lastig is om de samenhang te zien tussen alle
verschillende onderdelen van het jeugdbeleid, zoals preventieve zorg, jongerenwerk, sport,
veiligheid, gezondheidsbeleid, wijkbeleid of alcoholvoorlichting. Het jeugdbeleid is verspreid over
verschillende afdelingen en verschillende thema’s. Daarnaast spelen er veel landelijke
ontwikkelingen waar in Nijkerk op wordt ingespeeld, zoals de start van het Centrum voor Jeugd en
Gezin en het Veiligheidshuis.
Uitkomsten van het onderzoek
De rekenkamercommissie concludeert dat de afgelopen jaren het beleid niet als integraal is te
typeren. De doelstellingen zijn algemeen geformuleerd en er is beperkte samenhang. Daarbij was de
aansturing van het jeugdbeleid versnipperd over de wethouders. Uit het onderzoek blijk wel dat de
geringe samenhang de uitvoering van het beleid niet in de weg heeft gestaan. De gemeente en de
externe instanties geven aan dat zij in de praktijk overeenstemming bereiken over de te volgen
koers. Daarbij speelt ook mee dat de jeugdproblematiek in Nijkerk relatief beperkt is.
Aanbevelingen
De rekenkamercommissie heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen voor de gemeenteraad
opgenomen. Belangrijk is om een visie te ontwikkelen, gebaseerd op een analyse van de feitelijke
situatie, met hieraan gekoppelde duidelijke doelstellingen. De recente ontwikkelingen rondom het
CJG en de hieraan gerelateerde nulmeting bieden volgens de rekenkamercommissie een goede
mogelijkheid. Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in te stemmen met de
aanbevelingen.
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 Barbara Does, ambtelijk secretaris/onderzoeker
van de rekenkamercommissie, tel: 0342 – 495 830, of b.does@barneveld.nl. Zie ook
www.rkvalleienveluwerand.nl

