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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
jeugdzorg in Drenthe.

Geachte mevrouw Van den Berg,
ln uw brief van 3 november 2O18 stelde u een aantal vragen over de jeugdzorg in
Drenthe. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1
Wordt de voortgang van de decentralisaties van de jeugdzorg gemonitord vanuit de
provincie?

Antwoord

1

Nee.

Yraaq2
Herkent u de zorgen van deze Drentse wethouders?

Antwoord 2
Wij herkennen de zorgen van de Drentse wethouders.
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Vraaq 3
De wethouders geven aan hun zorgen aan het provinciebestuur te hebben voorgelegd. Bent u bereid om samen op te trekken met de Drentse gemeenten? Zo ja,
welke mogelijkheden ziet u daarvoor?
Antwoord 3
Sinds 2014 is de jeugdzorg het beleidsterrein van gemeenten. Het Rijk is verantwoordelijk voor het sfe/se/. Als provincie kunnen wij de gemeenten ondersteunen bij hun lobby vanuit onze rol als toezichthouder en onze rol ten
aanzien van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Gemeenten hebben hun
zorgen met ons gedeeld en wij zullen in onze contacten met de Drentse gemeenten via de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) dit onderwerp bespreken. De zorgen zijn door ons ook gedeeld in de Kring van commissarlssen van de Koning in aanwezigheid van minister Ollongren.

Yraag 4
Als provincie zijn wijverantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentefinanciën. ls er
reden tot zorg op dit vlak?

Antwoord 4
De beoordeling van de gemeentelijke begrotingen rs nu aan de orde. Een
aantal Drentse gemeenten heeft aangegeven dat er sprake is van tekorten op
het sociaal domein en dat dit van invloed kan zijn op de politiek bestuurlijke
keuzes die binnen die gemeenten gemaakt moeten worden. Deze keuzes zijn
echter voorbehouden aan de gemeenteraad. Vanzelfsprekend zal uw Sfafen
de ontwikkeling van de financiële positie en de maatregelen die gemeenteraden nemen op de voet volgen.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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voorzitter
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten,
mevr. drs. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Assen, 3 november 2018
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO betreffende de
jeugdzorg in Drenthe
Geachte voorzitter,
In 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg door de provincie Drenthe overgedragen aan de
Drentse gemeenten. In het Dagblad van het Noorden van vandaag schrijven de vier wethouders van de
grootste gemeenten in Drenthe over hun zorgen rond de jeugdzorg. In het artikel geven zij aan dat zij deze
zorgen ook bij het provinciebestuur hebben neergelegd.
Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

Wordt de voortgang van de decentralisatie van de jeugdzorg gemonitord vanuit de provincie?
Herkent u de zorgen van deze Drentse wethouders?
De wethouders geven aan hun zorgen aan het provinciebestuur te hebben voorgelegd. Bent u bereid
om samen op te trekken met de Drentse gemeenten? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u daarvoor?
Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het toezicht op de gemeentefinancien. Is er reden tot zorg
op dat vlak?

Ik zie uit naar uw antwoord.
Hoogachtend,
Bernadette van den Berg-Slagter
ChristenUnie

