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 Geachte leden van de raad,

 
 
Via onze brief van 9 januari 2007 hebben wij u ons voornemen gestuurd voor een quick scan 
naar de gemeentelijke geldstromen ten behoeve van het Jeugd en Jongerenwerk. 
Een quick scan is een onderzoeksvorm waarbij een onderwerp op basis van een beperkt 
onderzoek in een kort tijdsbestek wordt doorgelicht.  
 
Doelstelling van de quick scan was na te gaan of er op dit moment voldoende duidelijkheid 
bestaat over het beoogde beleid, het inzicht in de geldstromen en de te leveren prestaties ten 
aanzien van het jeugd- en jongerenwerk. 
 
In aansluiting op een onderzoek van de bij DIV beschikbare dossiers heeft de 
rekenkamercommissie op 22 januari 2007 het hoofd van de sector Welzijn gevraagd een 
overzicht te verstrekken met  financiële gegevens inzake de subsidiering van het jeugd- en 
jongerenwerk in de jaren 2004 t/m 2006. Via een brief van het College van B en W  van 3 
april 2007 heeft de commissie gegevens ontvangen van de verstrekte subsidies aan met 
name Via Futura. 
Daarnaast beschikt de rekenkamercommissie over het overzicht van subsidies aan Via 
Futura zoals dat op 1 februari 2007 aan de commissie Samenleving is aangeleverd. 
  
Uit de door het college verstrekte gegevens blijkt dat Via Futura samen met de Stichting 
Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland subsidie ontvangt voor kinder- en tienerwerk, maar 
dat door betrokken partijen nog niet is voldaan aan de afspraken die bij de 
subsidieverstrekking zijn gemaakt m.b.t. samenwerking, aansturing en verantwoording. Het 
college geeft in haar brief aan dat er inmiddels een aantal acties zijn ondernomen om de 
tekortkomingen aan te pakken. 
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Overigens laat de verstrekte informatie zien dat ook bij andere onderwerpen waarvoor 
subsidie wordt verstrekt aan Via Futura, te weten het peuterspeelzaalwerk, opvoedsteunpunt, 
voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  en de Brede school sprake is van discussiepunten 
dan wel redenen om de hoogte van de verstrekte subsidie te herzien. 
 
De Rekenkamercommissie concludeert op basis van de uitgevoerde quick scan dat tot op 
heden de aansturing en financiering van het jeugd- en jongerenwerk niet optimaal is 
waardoor er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de te leveren 
prestaties op grond van de verstrekte subsidies en de mate waarin het subsidie-instrument 
effectief is.  

 
De Rekenkamercommissie volstaat op dit moment met deze globale constatering. Het 
formuleren van een uitgebreidere en specifiekere lijst met conclusies en aanbevelingen is op 
basis van deze quick scan niet goed mogelijk en ook niet zinvol. Enerzijds omdat -passend bij 
het karakter van een quick scan– niet alle informatie onderzocht en beoordeeld is, anderzijds 
omdat het College van B en W heeft aangegeven zelf reeds een aantal acties te hebben 
ingezet.  

 
De Rekenkamercommissie is echter wel van oordeel dat de geformuleerde constatering 
voldoende reden is om te overwegen een uitvoeriger (extern) onderzoek in te stellen over dit 
onderwerp. 
De Rekenkamercommissie zal daarom het onderwerp opnemen in haar 
onderzoeksprogramma voor 2007. Over de aanpak en exacte doelstelling van een onderzoek 
zult u te zijner tijd nader worden geïnformeerd 

 
Namens de rekenkamercommissie 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel, 

 
dr. H.J. van der Molen 
voorzitter 

 
 
 

 
 
 
Bijlagen:  overzicht financiën (2x) en brief college  

 
 
 
 


