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Besluit 2^ begrotingswijziging 2009 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

De Randstedelijke Rekenkamer werkt momenteel aan het onderzoek Waarom wachten op 
jeugdzorg?'. Een zeer belangrijke bouwsteen voor dit onderzoek is de data-analyse op de 
brongegevens van zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg. Voor dit onderdeel, dat wij 
voorafgaand aan het onderzoek niet hadden voorzien, heeft de Rekenkamer een 
gespecialiseerd bureau ingeschakeld. 

Om deze onverwachte extra uitgave binnen het onderzoeksprogramma op te vangen, heb ik 
besloten een bedrag te onttrekken aan de reserves. Hierbij stuur ik u dit besluit, in de vorm van 
een 2® begrotingswijziging over 2009, ter kennisname toe. 

Hoogachtend, 

Drvr. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar 
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2® Begrotingswijziging 2009 Randstedelijke Rekenkamer 

Aanleiding 
Vanuit de Provinciale Staten van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is 
in 2008 aan de Rekenkamer geadviseerd een onderzoek naar de wachtlijsten uit te voeren. Uit 
oriënterende gesprekken met de betrokken statencommissies van de vier provincies is gebleken dat 
er, ondanks de enorme aandacht van de afgelopen jaren, nog steeds veel vragen leven omtrent de 
oorzaken van de lange wacht- en doorlooptijden in de jeugdzorg en de wijze waarop deze kunnen 
worden teruggedrongen. 

De afgelopen twee jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. 
Over het algemeen betreft het kwalitatief onderzoek of onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van 
geaggregeerde kwantitatieve gegevens uit kwartaalrapportages en jaarverslagen. Vanwege de matige 
kwaliteit van de geregistreerde gegevens en de verschillen in definities kan de geaggregeerde 
informatie echter nauwelijks met elkaar vergeleken worden, waardoor nog steeds onvoldoende inzicht 
bestaat in de achterliggende oorzaken van de (te) lange wacht- en doorlooptijden. De Rekenkamer is 
er daarom van overtuigd geraakt dat onderzoek noodzakelijk is, dat teruggaat naar de brongegevens 
en zo nodig de (geanonimiseerde) dossiers, om te kunnen vaststellen wat de belangrijke 
aandachtspunten zijn bij het terugdringen van lange wacht- en doorlooptijden. 

Op 27 mei jl. heeft de Rekenkamer haar onderzoeksopzet 'Waarom wachten op jeugdzorg?" 
toegezonden aan de Provinciale Staten van de vier randstadprovincies. Bijzonder aan deze opzet is 
de data-analyse en het gebruik van simulatiemodellen, waarvoor expertise moet worden ingehuurd. 
Het bureau dat deze analyse kan uitvoeren heeft veel kennis over de registratiesystemen van bureaus 
jeugdzorg en zorgaanbieders en ervaring met de verwerking van de geregistreerde gegevens en 
analyse hiervan. 

In de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer was echter geen rekening gehouden met de 
inhuur voor data-analyse en simulaties. Wel beschikt de Randstedelijke Rekenkamer over een 
bestemmingsreserve van € 210.000 die ingezet kan worden voor het opvangen van onverwachte 
extra uitgaven van het geprogrammeerde onderzoek. 

Besluit 
Gegeven het voorgaande besluit de bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer om: 

• Voor het uitvoeren van de data-analyse en simulaties ten behoeve van het onderzoek 
'Waarom wachten op jeugdzorg?", € 65.000 aan de bestemmingsreserve van de 
Randstedelijke Rekenkamer te onttrekken, zodat de totale begroting van de Rekenkamer over 
2009 wordt verhoogd van € 1.530.700 naar € 1.595.700. 
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Amsterdam, 23 juni 2009 

Dr.ip. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA 
Bestuurder/directeur Randstedelijke Rekenkamer 
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