
 

1. Zie bijlage  

Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: Brandbrief Elker-Het Poortje 

Datum: 27 maart 2019 

Op 18 maart 2019 heeft de Raad van Toezicht van Elker-het Poortje een brandbrief gestuurd 
naar de minister van Volksgezondheid. In de brief spreekt de Raad van Toezicht van een 
‘onhoudbare situatie’ en stellen zij: ‘wij naderen als RvT een punt waarop wij niet langer de 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de kwaliteit van de geboden trajecten en de 
veiligheid van onze cliënten’.  
 
Naar aanleiding van bovenstaande brief hebben de fracties van de PvdA en SP de volgende 
vragen aan het college: 
 

1. Is het college bekend met bovenstaande brief namens de Raad van Toezicht van Elker-Het 

Poortje aan de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport1 

 

2. Baart het het college net als de PvdA- en SP-fractie zorgen dat de Raad van Toezicht, een 

grote jeugdzorginstelling in onze regio aangeeft dat instellingen niet meer in staat zijn goede 

en passende zorg te bieden aan kwetsbare jongeren?  

 

3. Was het college op de hoogte van de zorgen zoals de Raad van Toezicht deze uit richting de 

minister? Zo ja, welke stappen heeft het college hierop ondernomen?  Zo nee, de volgende 2 

vragen:  

3.1 Hoe kan het dat de noodsituatie in een jeugdzorg instelling waarmee de gemeente als 

onderdeel van de jeugdzorgregio een contract heeft, niet bekend is?  

3.2 Is het college voornemens stappen hierop te ondernemen? Zo ja, welke? Zo nee, 

waarom niet?  

 

4. Bent u bekend met vergelijkbare noodsituaties bij andere jeugdzorgorganisaties waarmee u 

een contract heeft? Zo ja welke acties onderneemt u om de veiligheid en kwaliteit te 

garanderen? Zo nee, bent u daarmee zeker dat het Poortje een uitzondering is? 

 

5. Erkent en herkent het college de signalen dat zowel financiële tekorten alsook gebrek aan 

regie in de jeugdzorgtransitie en andere oorzaken genoemd in de brief van Elker-Het Poortje 

zoals concurrentie in de zorg en zwaarder wordende problematiek bij jeugdigen leiden tot 

een uiterst penibele situatie waardoor jongeren “tussen wal en schip belanden, met ernstige 

beschadiging tot gevolg”? 

 

6. Zo ja, welke toekomst richting ziet u voor de jeugdzorg om deze oorzaken weg te nemen? Zo 

nee, hoe verklaart u de knelsituatie waarin het Poortje verkeert? 
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7. Is het college bereid om expliciet bij de minister aan te dringen op het verbeteren van de 

condities waaronder alle betrokken partijen in gezamenlijke verantwoordelijkheid kunnen 

gaan werken aan het verbeteren van de jeugdzorg? Zo nee, waarom niet?  

 
Krista Boogaard  PvdA 
Wim Koks   SP 


