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MOTIE Drentse Gemeenten werken mee aan onderzoek'Jeugdzorg in het rood'

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag2l april2O21;

Gehoord de beraadslaging,

Overuvegende dat

- Follow de Money en regionale media onderzoek doen naar de Jeugdzorg in
Nederland https://www.ftm.nl/collectief-ieusdzorq (zie bijlage)
- vanuit Drenthe tot nu toe alleen de gemeente Aa en Hunze alle opgevraagde
gegevens heeft aangeleverd.

Zijn van mening dat:

-alle Drentse gemeenten zo snel mogelijk de opgevraagde gegevens moeten
aanleveren.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op

- Namens PS de gemeenten aan te schrijven met het verzoek om de gegevens zo
snel mogelijk aan de onderzoekers op te sturen.
- de reactie van de gemeenten op dit verzoek door te sturen naar PS.
- een voorstel naar PS te sturen indien gemeenten om Íinanciële redenen weigeren

en gaan over tot de orde van de dag

Namens de fractie van de SP

Wim Moinat
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Bijlage:

https ://www.ft m. n l/col lectief-ieu sdzorq

17 JOURNALISTEN' 10 REDACTIES,352
GEMEENTEN

1 VRAAG
wsar gaat het geld in de jeugdzorg heen?

Jeugdzorg is een vergiet: het Rijk pompt er 4,2 miljard in, maar het geld spuit er aan de kant
van gemeenten uit. Acht op de tien gemeenten koersen af op een begrotingstekort voor 2021.
Voor een belangrijk deel ontstaan die tekorten door de stijgende kosten aan jeugdzorg. In de
zomer van2020luidden 250 gemeenten daarom de noodklok: er móet geld bij, zeggenzlj,
anders kunnen zij jeugdzorg niet meer betalen.

Kortom: een landelijk probleem laatzich lokaal gelden. In sommige delen van het land gaan
zorginstellingen en gemeenten ruziënd over straat. Grote zorginstellingen vallen om door
geldgebrek. Andere verdienen goed in deze jeugdzorgmarkt. Niet alleen de gemeenten
duikelen in het rood, ook bereiken ons signalen dat niet ieder kind de zorgkrijgt die het nodig
heeft. En daar was het juist om te doen toen gemeenten jeugdzorg in hun pakket kregen:
betere zorg aan kwetsbare kinderen, het liefst dichtbij huis.

Wat is hier aan de hand?

Data, data, data

Om antwoord op die vraag te vinden, beginnen we in maart vorig jaar met het verzamelen van
gegevens. We vragen gemeenten om cijfers: hoeveel geven zij tussen 2015 en 2019 dt aan
jeugdzorg, voor hoeveel kinderen en aan wie betalen ze voor wat? Deze uitgaven van
gemeenten gecombineerd met de jaarrekeningen van zorgaanbieders moet een goed inzicht
bieden in de 'markt' jeugdzorg. Inmiddels hebben we alle gemeenten gevraagd om mee te
doen aan dit onderzoek.


