
Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 

 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: diversen jeugdhulp/WMO 

Datum: 2 februari 2021 

Geacht college, 

 

Binnenkort worden de kaders aanbesteding Jeugdhulp 2022 vastgesteld. 

Bij de meningsvorming in onze fractie zijn onderstaande vragen gerezen. 
Woensdag 10 februari 21 vindt een beeldvormende bijeenkomst plaats. Indien u dit wenst kunnen de 

vragen tijdens uw presentatie beantwoord worden. Wij kunnen ons voorstellen dat de antwoorden ook 

voor andere fracties interessant zijn in hun beeldvorming. 

1. Criminele activiteiten zorgaanbieders. 

De Volkrant van 18/01/21 maakt melding van een onderzoek van het Informatie Knooppunt 
Zorgfraude waarin een verwevenheid wordt aangegeven van zorgaanbieders en criminaliteit in de 
regio Twente. Bij minstens 22 zorginstellingen in de periode 2017-2019 wordt betrokkenheid 
geconstateerd bij wiethandel, fraude, witwaspraktijken en uitbuiting van kwetsbare cliënten. Het 
rapport stelt dat de situatie in de rest van het land niet veel anders zal zijn. Er van uit gaande dat u op 
de hoogte bent van dit onderzoek de volgende vragen: 

a. Het college is toezichthouder voor de WMO en samen met de regio, onder gebracht bij het 
RIGG voor de Jeugdhulp. Zijn in bovengenoemde periode vergelijkbare criminele activiteiten 
geconstateerd  onder zorgaanbieders WMO/Jeugdzorg die actief zijn binnen onze gemeente? 
Zo nee, zijn er controles uitgevoerd in genoemde periode onder zorgaanbieders op criminele 
activiteiten, in welke aantallen en in op welke wijze? Zo ja, onder hoeveel zorgaanbieders zijn 
illegale activiteiten geconstateerd en welke activiteiten betreffen dit? Kunt u een beeld 
geven van de omvang en of cliënten daarbij misbruikt zijn? Is in alle gevallen aangifte gedaan 
en is tot vervolging over gegaan? 

b. Heeft u in genoemde periode signalen ontvangen van cliënten, ouders of anderszins van 
mogelijk criminele activiteiten en/of misbruik van cliënten? Zo nee, onderneemt u proactief 
acties om eventuele signalen binnen te krijgen? Kunt u schetsen of en hoe 
meldingsmogelijkheden laagdrempelig en breed bekend zijn? Zo ja, om hoeveel signalen gaat 
het en van welke aard? 

c. Wilt u aangeven in fte wat de omvang is van de bedrijfsmatige toezichthoudende capaciteit 
in WMO en Jeugdzorg? Acht u deze omvang voldoende, ook in kwaliteit,  om adequaat 
controle uit te voeren op criminele activiteiten? Zo nee, wat gaat u doen om het toezicht te 
versterken? 

d. Werk u samen met het Informatie Knooppunt Zorgfraude? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar 
bestaat deze samenwerking uit en met welke resultaten? 
 

2. Aard gebruik Jeugdhulp 
In december is het VWS/VNG rapport “Stelsel in groei” uitgekomen. Het rapport constateert een 
aantal ontwikkelingen in de jeugdzorg: 

a. In toenemende mate maken ouders met hogere inkomens gebruik van jeugdhulp. 
Kunt u over de periode 2015-2019 aangeven: 
- Hoeveel ouders met lagere-middel-hoge inkomens gebruik maken van jeugdhulp? 



- Hoeveel een-ouder gezinnen gebruik maken van jeugdhulp? 
- Hoe de spreiding van gezinnen die gebruik maken van jeugdhulp is over armere en 

rijkere wijken? 
- Onderschrijft u deze conclusie van het rapport? Zo nee, waarom niet? Zo ja vindt u dit 

een gewenste ontwikkeling? Zo ja, waarom? Zo niet, wat gaat u doen om dit tij te keren? 
b. Verder constateert het rapport dat de groei in de jeugdhulp niet zo zeer veroorzaakt wordt 

door een toenemend aantal gebruikers maar eerder dat de lengte van de hulptrajecten 
langer wordt: 
- Kunt u aangeven hoe de gemiddelde lengte van een hulptraject zich de periode 2015-

2019 ontwikkelt heeft? 
- Als dat gemiddelde stijgt kunt u aangeven welke oorzaken daar aan ten grondslag liggen? 
- Wat zijn de kosten die aan een gemiddeld traject over de jaren heen in rekening worden 

gebracht? 
c. Andere constatering is dat de zwaarte van de hulptrajecten groeit: 

- Herkent u dit beeld van het rapport? Zo nee,  waarom niet? Zo ja, wat zijn daarvan de 
oorzaken? 

- Kunt u aangeven hoe de zwaarte van een traject wordt bepaald? 
 

3. Over de kosten van de jeugdhulp voor de gemeente: 
a. Kunt u al een indicatie geven van de tekorten voor de gemeente in de jeugdhulp in 2020? 
b. Wat zijn de oorzaken van deze tekorten? Ziet u een verschuiving in deze oorzaken over 

de periode 2015-2020? Zo ja, waar bestaat deze uit en waardoor wordt deze 
verschuiving veroorzaakt? 

c. U heeft inzicht in het financieel reilen en zeilen van aanbieders jeugdhulp over de 
periode 2015-2019: 

o Kunt u aangeven hoe het bedrijfsresultaat (Verschil tussen netto omzet en 
bedrijfskosten) in percentages zich ontwikkeld heeft? 

o Een zelfde vraag over de ontwikkeling (percentage gewijze daling/stijging) van de 
eigen vermogens van de zorgaanbieders? 

o Zijn er zorgbedrijven waarvan de inkomens van de bestuurders/directeuren 
boven de WNT uitkomen? Zo nee, heeft u voldoende controle instrumenten om 
dit te beoordelen? Zo ja, om hoeveel aanbieders gaat dit en om welke bedragen 
boven de norm? Zijn er maatregelen getroffen naar deze zorgaanbieders zoals 
het terug halen van een deel van de gemeentelijke bijdrage? 

o Zijn er in de periode 2015-2020 zorgaanbieders failliet gegaan en welke oorzaken 
liggen daaraan te grondslag?  

 
4. Mislukte (?) jeugdhulptrajecten 

Volgens de site “waarstaatjegemeente” wordt in onze gemeente 35% van de 
jeugdhulptrajecten voortijdig afgesloten terwijl dit landelijk “slechts”18% is. 
- Betekent “voortijdig” dat het gestelde doel niet bereikt is? Zo nee, wat betekent het dan 

wel? 
- Kunt u aangewezen waarom het percentage in onze gemeente zoveel hoger is dan 

landelijk?  
- Is aan te geven welke zorgaanbieders bovenmatig voortijdig trajecten beëindigen en 

worden zij daar op aangesproken? 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Wim Koks, raadslid SP 


