
 

Participatieraad Enkhuizen 

 

Aan:     College van Burgemeester en Wethouders 

   Postbus 11 

   1600 AA  Enkhuizen   

                                                         

    
    

Datum:   24-04-2020 Enkhuizen  

Onderwerp: Ongevraagd advies/vragen aangaande het rapport BMC en opmerkingen 

over de voorlichtingsavond Sociaal Domein op 4 februari 2020. 

 

 

 

Geacht college, 

De conclusies in het rapport van BMC (QuickScan uitgave jeugdhulp SED organisatie) 

betreffen o.a. dat er visie en koers mist, dat er onduidelijkheid is over ieders rol 

(Gemeenteteam en Jeugdconsulent), er is onduidelijkheid wie de budgetbeheerder jeugd 

is en wie de regisseur. Het lijkt erop alsof de hele organisatorische basis mist en een 

ieder het voor zich zo goed mogelijk probeert te doen. Doordat elke gemeente op zijn 

eigen wijze werkt is er weinig “kruisbestuiving” en maakt men geen of weinig gebruik 

van elkaars kennis, kunde en ervaring. Dat is een gemiste kans. 

Wat betreft het onderdeel bedrijfsvoering blijkt dat er onvoldoende informatie wordt 

bijgehouden en dus dat BMC er helemaal geen conclusies uit kan trekken. 

 

In het rapport, punt 1.4.c. wordt gerefereerd naar het bedrijfsplan Basis op orde. Wij zijn 

benieuwd wat er in dit plan staat. 

 

Op de voorlichtingsavond Sociaal Domein van 4 februari 2020 werd een bijdrage 

geleverd van BMC over de jeugdzorg in de SED gemeentes. BMC heeft in opdracht 

van de SED organisatie een QuickScan gemaakt van de situatie van de jeugdzorg in 

de SED gemeentes. Hun bijdrage op de voorlichtingsavond voor de Enkhuizer raad 

was op een heel abstract niveau en is ver verwijderd van wat er op de werkvloer in 

Enkhuizen gebeurt in de jeugdzorg. De presentatie was daardoor bijna niet te 

volgen en wat ons betreft niet waardevol.  

De PR raad heeft grote vraagtekens bij wat dit advies (rapport en de duo 

presentatie) bijdraagt aan de gemeente op het jeugdzorg beleid. 



De kosten van het inhuren van dit adviesbedrijf zijn vermoedelijk aanzienlijk. Door 

deze kosten te maken blijft er minder geld over om daadwerkelijk aan de 

operationele jeugdzorg te besteden.  

Kan de gemeente ons laten zien wat de Jeugdscan van BMC heeft betekend voor 

het jeugdzorg beleid in Enkhuizen en heeft dit rapport nieuwe feiten opgeleverd die 

in het bedrijfsplan “Basis op orde” niet zijn geconstateerd? 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Participatieraad Enkhuizen, 

Kees Mos (secretaris/vicevoorzitter) 


