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Castricum,  06-06-2019 
 

Onderwerp: Jeugdzorg (inzicht in populatie en budgetten) 
 
Zoals u wellicht al vernomen heeft, is er in de Voorjaarsnota extra geld gereserveerd voor jeugd. Het 
gaat hierbij om flinke bedragen. Dit jaar gaat er nog 420 miljoen euro extra naar de gemeentes, 
volgend jaar en het jaar erna nog eens 300 miljoen. In totaal dus meer dan 1 miljard extra. 
Dit is positief nieuws. Dit geld is nodig om orde op zaken te stellen in het domein van de jeugdzorg. 
Hopelijk geeft het ook ruimte om goed, of misschien nog beter door te gaan met de transformatie. 
  
Sinds 2015 werken we aan betere jeugdhulp. Minder medicalisering, meer integraal werken en één 
gezin, één plan en één hulpverlener als uitgangspunt voor jeugdhulp zijn daarbij belangrijke criteria. 
Dat lukt nog lang niet overal, zo blijkt uit gesprekken met professionals in de jeugdhulp en met 
ouders en jongeren. Gemeentes worstelen o.a. met de afbakening van de jeugdhulp. Zowel ten 
aanzien van de gemeentelijke toegang, de invloed van wettelijke verwijzers als de afbakening met 
andere wettelijke kaders. 
 
De VVD maakt zich ook grote zorgen over de financiële ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. De 
kosten voor Jeugdzorg lopen jaarlijks op en de tekorten zullen ook komende jaren voor de gemeente 
Castricum alleen maar toenemen. Het gaat hier om tekorten van enkele tonnen per jaar. De 
opdracht om de zorg aan onze kwetsbare jongeren te verbeteren, is breder dan alleen met geld 
zomaar op te lossen is. Meer geld alleen leidt niet tot betere hulp. Een enorme berg bureaucratie los 
je niet met een zak geld op. In de regie, sturing en samenwerking aan de kant van gemeenten is veel 
ruimte voor verbetering. Aanvullend onderzoek is nodig om meer zicht te krijgen op de 
achtergronden van de volumeontwikkeling en de tekorten. Onze onderstaande vragen zijn een 
eerste aanzet daartoe. 
 
Vragen: 
 
Jeugd (populatie) 
 
1. Bent u bekend met de landelijke verdiepingsonderzoeken m.b.t. de jeugdhulp die uitgevoerd 

zijn in opdracht van minister De Jonge? 
2. In hoeverre zijn de uitkomsten van deze onderzoeken vergelijkbaar met de 

volumeontwikkelingen in de jeugdhulp in onze gemeente ?  
3. Zijn er verschillen in ontwikkelingen gemiddeld landelijk en die in onze gemeente?  
4. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in onze gemeente een 

jeugdhulpvraag hebben gedaan in de jaren 2015-2018? Zo nee, waarom niet?  
5. Kunt u een overzicht geven van de aantallen gezinnen en jongeren die in onze gemeente 

gebruikt hebben gemaakt van jeugdhulp in de jaren 2015-2018? Zo nee, waarom niet?  
6. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van ernst van de jeugdhulpvraag? Zo nee, waarom 

niet? 
7. Kunt u deze aantallen groeperen op basis van zwaarte en kosten van de gebruikte 

jeugdhulp? Zo nee, waarom niet?  
8. Welke ontwikkelingen verwacht u de komende jaren als het gaat om de jeugdhulpvraag en 

de gebruikte jeugdhulp? 
9. Op basis van welke cijfers en inzichten met betrekking tot de jeugdhulpvraag bepaalt u de 

inkoop van jeugdhulpaanbod en de bijbehorende kosten? 
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Jeugd (budgetten)  
 
1. Bent u bekend met de brief van minister De Jonge waarin hij aangeeft dat de 

budgetten voor de gemeentes ten bate van de jeugdhulp, verhoogd worden?  
2. Bent u het eens met de in de brief genoemde constatering dat ‘Meer geld alleen leidt niet 

tot betere hulp.’? Zo ja, wat is in onze gemeente nog meer nodig om betere jeugdhulp te 
organiseren?  

3. Wat is het grootste probleem met betrekking tot jeugdhulp dat wij in onze gemeente 
hebben? Kunt u dat zo concreet mogelijk omschrijven?  

4. Op welke wijze gaat het extra budget bijdragen aan de oplossing van dit probleem? 
5. Wanneer en op welke wijze kan de gemeenteraad besluiten over de doelstelling en 

besteding van de extra middelen die nog in 2019 beschikbaar komen? 
 
Met belangstelling kijken we uit naar de beantwoording van onze vragen.  

 
 
Namens de VVD Fractie, 
Andries de Rooij 
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