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Criterium Vragenhalfuur 

Het onderwerp is actueel en politiek relevant. Het onderwerp is niet op andere wijze reeds geagendeerd. Het antwoord kan 

terstond worden gegeven. 

 

 

Vragen zijn ingediend als vragenhalfuur vragen maar zullen als schriftelijke art. 33 RvO vragen worden afgehandeld. 
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Onderwerp:  Financiële situatie jeugdzorginstellingen 

 
Inleiding 
Al langere tijd zijn er grote zorgen om de financiële tekorten voor de jeugdzorg. Op 21 oktober 2019 konden we in de 

landelijke dagbladen lezen dat instellingen voor jeugdzorg in gevaar zijn. De rode cijfers zijn alarmerend. In 2018 zijn er bijna 

30 procent meer jeugdhulpinstellingen die in de rode cijfers zijn beland. Het betreft instellingen die met name de 

specialistische zorg leveren. Daarnaast vertellen de artikelen ons dat uit onderzoek van Berenschot is gebleken dat een derde 

van de kosten van instellingen opgaan aan organisatie, waaronder externe inhuur omdat de openstaande vacatures niet 

worden ingevuld. Al met al geven de financiële cijfers een somber beeld waarbij wordt vermeld dat faillissement voor 

tientallen instellingen dreigt. Hierover hebben wij enkele vragen: 

 
Vraag 1 
Wat is het financieel beeld over de jeugdzorginstellingen in Gooise Meren? Hoe groot is de zorg met betrekking tot het 
leveren van (specialistische) zorg? 
 
Antwoord 
Wij begrijpen dat, als u in het nieuws hoort dat bijna 30% van de kosten van instellingen opgaat aan apparaatskosten, u zich 
afvraagt of de gemeentelijke middelen voor jeugdhulp wel terechtkomen waar ze horen, namelijk bij de jongeren en hun 
gezinnen. Die zorg delen wij.  
Vanuit onze gemeente verstrekken wij aan jeugdhulpinstellingen een beschikking, waarin is vastgelegd welke hulp en 
ondersteuning wordt geboden aan jongeren en hun gezinnen. Deze hulp en ondersteuning is verwoord in het aantal uren dat 
de jeugdhulpinstellingen aan hulp en ondersteuning kunnen bieden. Voor deze beschikte uren is met de jeugdhulpinstellingen 
een tarief afgesproken, dat door Contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek wordt bewaakt. De opbouw van het tarief 
kennen wij niet, maar wij verwachten dat hier ook indirecte kosten zoals overhead en apparaatskosten in verrekend zijn.  
Toch wagen wij het te betwijfelen of het hier om 30% gaat. Een nadere analyse van het onderzoek van Berenschot wijst uit 
dat bij de jeugdinstellingen zelf maar 21% wordt besteed aan apparaatskosten.  
 
Op dit moment is de Regio Gooi en Vechtstreek bezig met een analyse van de jaarrekeningen van alle aanbieders, waarmee 
zij namens de gemeenten een contract heeft afgesloten. Bovenstaande specifieke vraag wordt in die analyse meegenomen. 
Zodra de uitkomsten van de analyse bekend zijn, zullen wij een raadsmededeling opstellen en aan de gemeenteraad sturen.  
 
Vraag 2 
Is bekend wat er uit het onderzoek van Berenschot is gekomen over Gooise Meren? 
 
Antwoord 
Het onderzoek van Berenschot geeft een landelijk beeld op hoofdlijnen en bevat geen informatie specifiek voor Gooise 
Meren.  
 
Vraag 3 
Hoe is het gesteld met de vacatures in de jeugdzorg Gooise Meren in relatie tot externe inhuur? 
 

Antwoord 
Ook hier geldt dat de instellingen opereren op landelijk of regionaal niveau. Deze vraag is daarom specifiek voor Gooise 
Meren niet te beantwoorden. Voor de Regio Gooi en Vechtstreek kunnen wij stellen dat wij van aanbieders en gecertificeerde 
instellingen signalen krijgen dat zij moeite hebben met het vinden van voldoende en deskundig personeel. Men vist immers 
allen uit dezelfde vijver met SKJ of BIG geregistreerde medewerkers. In hoeverre dit leidt tot het inhuren van personeel is ons 
niet bekend. 


