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\J Nederweert

samen groots, samen doen!

Gemeentehuis

Raadhuisplein

1,

Nederweert
Postbus 2728
AA Nederweert
T 14 0495 of (0495) 677 111
F (0495) 633 245

6030

Aan de gemeenteraad
En het college van B&W
Van de gemeente Nederweert
Postbus 2728
6030

kenmerk
beh. door

E info@nederweert.n|

vvvvw.nedervveert.nl

AA NEDERWEERT

NL08

uw bericht

U|T-18-3032g

datum

E.G. Schrier

Veflmdeﬂ

bij|age(n)

onderwerp

BNGH

028.50.05.804

:

I

1

9 september 2018

keuze nieuw onderzoeksondervverp

Geachte

heer,

mevrouw,

De rekenkamercommissie heeft een aantal maanden geleden het onderzoek naar de Beëindiging
van de fusie Risse-Westrom afgerond. Vervolgens is vanuit de rekenkamers van de gemeenten
Leudal en Weert gevraagd om deel te nemen aan een regionaal onderzoek naar de Jeugdhulp. Dit
vanwege het feit dat Nederweert onder hetzelfde werkingsgebied valt en er op het onderdeel
jeugdzorg intensief wordt samen gewerkt.
Het mogelijk nieuwe onderzoeksondervverp is ook aan de orde gekomen in het gesprek dat de
rekenkamercommissie had met het presidium op 13 augustus Vanuit het presidium zijn geen
onderwerpen aangedragen die wij konden betrekken in onze keuze voor een nieuw onderzoek.
jl.

heeft de vraag vanuit de regio beoordeeld en is - mede na het gesprek
-tot
met het presidium
de conclusie gekomen dat we aan het regionale onderzoek zullen

De rekenkamercommissie
deelnemen.

De hoofdvragen van

het onderzoek luiden als volgt:
hoeverre zijn jeugdigen en ouders tevreden over de jeugdhulp en de omgang met hun
hulpvraag?
2.
In hoe verre zijn de randvoorwaarden voorhanden om adequate hulp moge/ijk te maken?
3.
Wat is er nodig om eventuele knelpunten op te lossen?
Bijgaand treft u een document aan met de onderzoeksopzet. Op basis hiervan zal het college
gevraagd worden om medewerking te verlenen aan het onderzoek. De rekenkamers van Leudal en
1.

In

Weert hebben de colleges inmiddels

al

om deze medewerking verzocht.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van

nog aanvullende vragen hebben, dan
beantwoorden.

is

dit

schrijven

de rekenkamercommissie graag bereid deze voor u te

Hoogachtend,
Drs. F.J.L. Sampers
Voorzitter van de rekenkamercommissie

Nederweert

Op onze website vindt u veel informatie. U kunt er ook terecht om zaken direct on/ine te regelen. Vraag of informatieverzoek?
Bereik ons via info@gederweert. nl. Hebt u een factuur voor ons? Stuur deze dan bij voorkeur digitaal via
factuur@neden/veert. nl.
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