
 

Betreft schriftelijke vragen over de tekorten op Jeugdzorg 
 
Castricum, 15-09-2020 

 

Geacht college, 

Sinds 2015 valt de jeugdzorg in de volle breedte onder de taken van de gemeente. Tegelijkertijd 

moesten de gemeenten een enorme bezuinigingsoperatie uitvoeren op de kosten. Dat was en is nog 

steeds niet makkelijk. De kosten stegen in plaats van dat ze daalden. Tegelijkertijd komen er vanuit 

diverse kanten berichten dat er iets niet in orde zou zijn met de bestedingen aan de jeugdzorg.  

Naar aanleiding van de reportageserie bij “Follow the Money” (https://www.ftm.nl/artikelen/het-

moeras-jeugdzorg-waar-blijft-het-geld?) willen wij graag weten waar de tekorten op de jeugdzorg in 

Castricum vandaan komen. Of liever gezegd, graag hebben wij zicht op welke aanbieder welke 

bedragen ontvangt voor welke zorg en aan hoeveel kinderen en jongeren. Het is dan aan de 

gemeenteraad, van uit zijn controlerende taak om te oordelen over de doelmatigheid van de 

bestedingen. Wij willen door het stellen van de vragen dus niet de indruk wekken dat we vooraf al 

oordelen, maar wij zijn van mening dat de raad deze gegevens moet kunnen inzien om zijn taak te 

kunnen uitvoeren. Wel kunt u hieruit opmaken dat wij ons zorgen maken.  

Graag krijgen wij antwoord op de volgende vragen. Waar wij vragen of u iets kunt, bedoelen wij 

uiteraard dat we het resultaat ook graag willen zien. 

1. De jeugdzorg is in Castricum geregeld in een open house benadering. Niet alle aanbieders 

zullen dus ook daadwerkelijk jongeren in behandeling hebben op een gegeven tijdstip. Kunt u 

aangeven met hoeveel jeugdzorgaanbieders de gemeente Castricum cumulatief 

daadwerkelijk te maken heeft (gehad) in de jaren 2015-2019? Dus die aanbieders die 

werkelijk jongeren in behandeling hadden. 

2. Kunt u een lijst maken van al deze aanbieders? 

3. Kunt u een overzicht maken van hoeveel jongeren in totaal gebruik maken en maakten van 

de diensten van een jeugdzorg-aanbieder, per jaar van 2015 tot 2020? 

4. Kunt u in de lijst van aanbieders uit vraag 2 het aantal jongeren aangeven dat gebruik maakt, 

of heeft gemaakt van elke afzonderlijke aanbieder tussen 2015 en 2019? 

5. In een van de artikelen van FTM zagen we dat het nogal kon variëren. De ene gemeente in 

Zeeland hanteert €85,- per uur, de andere in Noord-Brabant €117,-. Welke tarieven hanteert 

de gemeente Castricum? 

6. Hoeveel heeft iedere aanbieder van de lijst n.a.v. vraag 2 in totaal in de jaren 2015 tot en 

met 2019 van de gemeente ontvangen? 

7. In het artikel waaraan we refereren in de inleiding staat dat de gemeente Castricum nog “in 

gesprek” is met FTM over de data. Is dit juist? Waarover gaat dit gesprek? Waarom levert de 
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gemeente Castricum de data vooralsnog niet aan? Wanneer denkt u dat dit gesprek afgerond 

is?  

8. Wat doet het college wanneer hij merkt dat een zorgaanbieder buitensporig hoge winst 

maakt, ten koste van de gemeente?  

9. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om, indien dit van toepassing is, te achterhalen 

hoe dit mogelijk is?  

10. Zijn in uw oordeel, als dit van toepassing is, de tarieven te hoog, de arbeidsvoorwaarden van 

de medewerkers te laag, of de geleverde zorg beneden de maat? Welke mogelijkheden heeft 

de gemeente om dit te onderzoeken? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van GroenLinks, 

Hannie Lutke Schipholt 


