
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Rolien Bekkema, Partij van de Arbeid en Vera van Etten, Goois 
Democratisch Platform 

Datum indiening: 20-07-2022 

Datum antwoord: -- 

Onderwerp: Calamiteitenrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de 
Inspectie Justitie en Veiligheid over de regievoering van Gooise Meren 

 
Inleiding 
Afgelopen week werden wij geattendeerd op het openbare calamiteitenrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
en de Inspectie Justitie en Veiligheid over de regievoering van Gooise Meren. Dit onderzoek is ingesteld naar aanleiding van 
het overlijden van een jeugdige inwoner van Gooise Meren (in april 2020), die ten tijde van het overlijden onder 
toezicht/bescherming stond van onze gemeente. Zie: Zakelijke weergave calamiteitenrapport regievoering gemeente Gooise 
Meren | Rapport | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl) 
Het tragische overlijden van de jongere, het hierop ingestelde onderzoek door de 2 Inspecties  alsmede de uitkomsten hiervan 
waren ons niet bekend. De fractie van de PvdA heeft de volgende vragen: 
 
 
Vraag 1 
Waarom is de raad niet ingelicht over zo’n afschuwelijk incident met noodlottige afloop, dat heeft plaatsgevonden tijdens de 

periode van versterkte procesregie (en dus onder directe verantwoordelijkheid van onze gemeente)? En waarom is de raad 

niet ingelicht over het instellen van een onderzoek door 2 Inspecties en evenmin over de uitkomsten hiervan? 

 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
De afgelopen jaren heeft onze fractie meermalen uitgebreid gevraagd hoe het met de Jeugdzorg in onze gemeente gesteld is, 

zowel schriftelijk als mondeling in politieke avonden en gemeenteraadsvergaderingen. Wij hebben daarbij nadrukkelijk 

aandacht gevraagd voor de beschermde jeugdzorg, en onze zorgen hieromtrent. Hoe verklaart u dat dit incident , het 

ingestelde onderzoek en de beleidsaanpassingen naar aanleiding van het calamiteitenrapport van de Inspecties nimmer is 

genoemd of vermeld?  

 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Kunt u aangeven hoeveel jongeren uit onze gemeente momenteel in een zelfde soort situatie zitten, in afwachting op 

gespecialiseerde hulp/behandelplekken? En welke maatregelen heeft u genomen om een herhaling van dit schrijnende 

verhaal te voorkomen?  

 
Antwoord 
 
Vraag 4 
Zijn inmiddels alle aanbevelingen die door de Inspecties zijn verwoord opgevolgd en tot uitvoering gebracht? Zo ja, wat is 

volgens u de belangrijkste aanbeveling? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord 
 
 

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2022/07/19/calamiteitenrapport-regievoering-gemeente-gooise-meren
https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2022/07/19/calamiteitenrapport-regievoering-gemeente-gooise-meren

