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Geachte gemeenteraden en colleges van B&W, 
 
 
De samenwerkende rekenkamer(commissie)s van Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof 
van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen bieden u hierbij de conclusies en aanbevelingen aan van 
het onderzoek naar de organisatie van de jeugdzorg in Twente en de grip die Twentse gemeenten 
hebben op de financiën.  
 
De conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op het onderzoek dat in opdracht van de negen 
rekenkamercommissies is uitgevoerd door onderzoeksbureau B&A B.V.. Dit onderzoek stelt als 
hoofdvraag: “Wat zijn de tekorten op de jeugdhulp in de verschillende gemeenten en hoe en in welke 
mate houden deze verband met de wijze van organiseren?”.  
 
Om deze vraag te beantwoorden is in het onderzoek naast de feitelijke weergave van de 
kostenontwikkelingen ingegaan op de wijze van organiseren van de inkoop, de toegang, de inrichting 
van de netwerksamenwerking, de inrichting van het preventief jeugdbeleid en mogelijk andere Twentse 
verklaringen. Daarmee is gepoogd de tekorten (mede) te verklaren vanuit de wijze van organiseren. 
 
 
Ambtelijke feitencheck 
De ambtelijke feitencheck op het onderzoeksrapport heeft, conform het protocol van de 
rekenkamercommissies, inmiddels plaatsgevonden. De rekenkamercommissies bieden de conclusies en 
aanbevelingen, in het kader van de bestuurlijke hoor- en wederhoorprocedure, tegelijkertijd aan de 
colleges van B&W van de bij het onderzoek betrokken gemeenten aan. Wij verzoeken de colleges om, 
voor zover vereist in de verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie, een schriftelijke 
reactie te geven op de conclusies en aanbevelingen voorafgaand aan de behandeling in de commissies 
respectievelijk raden van hun eigen gemeente.  
Wij verzoeken de colleges deze reactie binnen drie weken na verzending van het rapport te doen 
toekomen. Informatie over de agendering van dit rekenkamerrapport kunt u opvragen bij de griffie van 
uw eigen gemeenteraad. 
 
 
Presentatie onderzoek 
Hierbij nodigen wij u uit voor de presentatie van de resultaten van het onderzoek. Dit vindt digitaal 
plaats op woensdag 16 juni vanaf 19.30 uur. Via deze ZOOM-bijeenkomst krijgt u naast een presentatie 
over het onderzoek ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de onderzoekers en de opdracht 
gevende rekenkamer(commissie)s. Graag ontvangen we uw aanmelding uiterlijk 14 juni via 
c.hartendorp@hengelo.nl.  
 
 
  

 

 
 
 
Aan de gemeenteraden en colleges van de gemeenten 
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van 
Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.  
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Regionaal onderzoek 
De samenwerkende rekenkamers zien een meerwaarde in het gezamenlijk uitbrengen van onderzoeken 
naar verbonden partijen of gemeenschappelijke onderwerpen. De rekenkamers kijken naar de 
mogelijkheden om na dit onderzoek de samenwerking verder voort te zetten. Overige Twentse 
rekenkamers zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij de samenwerking.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coen Hartendorp, secretaris rekenkamercommissie 
Hengelo (c.hartendorp@hengelo.nl).  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de Rekenkamer(commissie)s van de gemeente Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, 
Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, 
 
 
 
 
Dhr. L. Rings, voorzitter rekenkamercommissie Hengelo 
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