M O T I E – M07
Datum raadsvergadering: 10-11-2020
Agendapunt: programma begroting
Onderwerp: Code rood voor Jeugdzorg.
De raad van de gemeente Lelystad in vergadering bijeen,
constaterende dat:
- er geregeld vragen zijn over de bestuurlijke handelswijze in het dossier Jeugdzorg;
- het erop lijkt dat de besluiten omtrent Jeugdzorg en de bestuurscultuur omtrent dit dossier in de
gemeente Lelystad niet transparant zijn;
- onze inwoners recht hebben op transparantie ten aanzien van het gevoerde bestuur en dat dit bovendien
het vertrouwen in hun lokale overheid ten goede komt;
- het ontbreken van transparantie ook verstorend werkt op de onderlinge relaties binnen de raad;
overwegende dat:
- het onwenselijk is dat er discussie blijft ontstaan over de wijze waarop de aansturing, verantwoording en
informatievoorziening met betrekking tot de Jeugdzorg in het verleden heeft plaatsgevonden;
- het daarom van groot belang is dat een breed onafhankelijk onderzoek wordt verricht naar de wijze van
aansturing, verantwoording en informatievoorziening in het dossier Jeugdzorg vanaf 20 maart 2014 tot 10
november 2020;
- de uitkomsten van dit onderzoek gebruikt kunnen worden voor verdere verbetering binnen het dossier
Jeugdzorg en voor eventueel andere gerelateerde dossiers;
- de rekenkamer eerder onderzoeken heeft gedaan binnen onze gemeente en op basis daarvan
aanbevelingen heeft gedaan;
verzoekt de Rekenkamer daarom:
- vanuit hun reguliere budget onderzoek te doen naar de bestuurlijke aansturing en informatievoorziening
rond het dossier Jeugdzorg;
- daarbij te kijken naar de rol van de cliëntenraad Sociaaldomein, ambtelijke organisatie, het college en de
raad in de periode van 20 maart 2014 tot 10 november 2020;
- voor de behandeling van de kadernota 2022 aanbevelingen te doen voor de toekomst;
…en gaat over tot de orde van de dag.
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