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Betreft: Resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van zorg en ondersteuning aan kwetsbare 
gezinnen in Den Helder. 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Vorig jaar hebben 5 samenwerkende toezichthoudende rijksinspecties

1
  onderzoek gedaan naar de 

effectiviteit van de zorg en de ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in de gemeente Den Helder. 
Een gelijk onderzoek is ook gedaan in de gemeenten Gouda, Goeree-Overflakkee, Doetinchem, 
Bergen op Zoom en Almelo. Vandaag, 21 april 2017, worden de onderzoeksresultaten van deze 5 
gemeenten en van Den Helder gepubliceerd.  
 
De vijf rijksinspecties houden toezicht op het stelsel van zorg en ondersteuning in het sociaal domein. 
De inspecties richten zich op de vraag of zij in de praktijk kunnen zien of het stelsel werkt zoals is 
beoogd; krijgen kwetsbare burgers de benodigde zorg en ondersteuning, is deze passend, effectief en 
waar nodig samenhangend? Daarbij maken de inspecties gebruik van twee toezichtkaders: 
Toezichtkader stelseltoezicht jeugd en Toezichtkader stelseltoezicht volwassenen in het sociaal 
domein. 
 
De inspecties zien kansen en mogelijkheden om vanuit het wijkteam effectieve zorg en ondersteuning 
aan kwetsbare gezinnen tot stand te brengen. Daarbij komen de inspecties tot het oordeel dat de 
effectiviteit van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen in Den Helder op dit moment op 
een aantal onderdelen nog niet voldoende is en verbeterd moet worden. Wij hebben de resultaten van 
het onderzoek benut om inhoud te geven aan een verbeter- en ontwikkelplan dat gericht is op het 
realiseren van de gesignaleerde verbeterpunten en het vermijden, wegnemen en beheersen van 
risico’s. De leidende begrippen hierin zijn samenwerking en vertrouwen, ontwikkeling integraliteit, 
procesverbetering en de factor tijd. In het algemeen worden de bevindingen van de inspecties 
herkend en gedeeld door onze organisatie en de partners waarmee wij samenwerken. Verschillende 
punten werden al aangepakt of zijn onderwerp van gesprek. De waarde van de rapportage van de 
inspecties ligt vooral in de samenhang van de bevindingen en de mogelijkheid te prioriteren op basis 
van geconstateerde risico’s. 
 
Zowel de inspecties als wij stellen het op prijs de onderzoeksresultaten en het verbeter- en 
ontwikkelplan  te kunnen presenteren aan de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling van 8 
mei aanstaande.  
 
 
Den Helder, 21 april 2017. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling 
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Robert Reus 
 

 

 

 

 
1
 Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ) 

• Inspectie voor de Gezondheidszorg  
• Inspectie van het Onderwijs  
• Inspectie Jeugdzorg  
• Inspectie Veiligheid en Justitie  
• Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 


