
Informatie voor de raad

Onderwerp - Aanvullende informatie op vragen art. 32 PvdA, betreffende 
publicatie Follow the  Money en geldstromen Jeugdzorg d.d. 24 
november 2020. 

Portefeuillehouder - J.W. Uitslag (wethouder)
Eenheid - Maatschappelijke Ondersteuning
Contactpersoon - J. Goejer
Contactgegevens - j.goejer@dalfsen.nl
Openbaarheid - Openbaar

Behandeld in collegevergadering van 21 september 2021
Behandeling in raadsvergadering van 29 november 2021

Kernboodschap:
Het college van B&W stelt u voor kennis te nemen van: de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn van 
forse financiële malversaties of het opereren van ‘zorgcowboys’ bij gecontracteerde aanbieders van 
jeugdzorg in de regio IJsselland.  

Toelichting:
Inleiding 
Op 24 november 2020 zijn door de PvdA fractie vragen gesteld conform artikel 32 naar aanleiding van 
publicaties van onder meer Follow the money (FtM )over kosten van de jeugdzorg en inzet van de 
middelen daartoe. Deze zijn beantwoord op 11 november 2020. 
Bij de beantwoording hebben wij aangegeven u nader te informeren wanneer wij van RSJ informatie 
ontvangen over de vraag of de constateringen gedaan door Follow the Money herkenbaar zijn voor de 
praktijk in de regio IJsselland. 
De bevindingen en conclusies in deze  informatie memo voor de raad zijn openbaar. Het verslag van 
RSJ betreft een intern document, dat wij om die reden en om reden van gegevens en opmerkingen 
over aanbieders vertrouwelijk aan u hebben gestuurd.  

Termijn en werkwijze
Door RSJ is op basis van beschikbare gegevens uit administratie, jaarverslagen van aanbieders en 
inzichten van contractmanagers gekeken naar de bevindingen van Follow the Money van oktober 
2020. Gelijktijdig hieraan verscheen een tweede publicatie van Follow the Money in maart 2021 
waarin specifiek aandacht wordt besteed aan zorgboerderijen en paardencoaching in de jeugdhulp. 
Deze publicatie was voor RSJ reden om met name deze groep aanbieders nader in beeld te brengen. 
Op 19 september 2021 is een derde publicatie van Follow the Money over de geldstromen in de 
jeugdzorg verschenen. Deze publicatie is niet meegenomen in de verslaglegging van RSJ. 

Bevindingen en conclusie
Het contract management van RSJ komt tot de conclusie dat de bevindingen van Follow the Money 
van oktober 2020 en maart 2021 niet worden herkend voor de in de regio IJsselland gecontracteerde 
aanbieders van jeugdhulp en voor gecontracteerde coöperaties en hun leden.  Daar waar er sprake is 
(geweest) van omzet verhoging is dit te verklaren door groei van vraag en inzet van de jeugdhulp.  

Wat betreft de bezoldiging van bestuurders moet conform de Jeugdwet voldaan worden aan de WNT 
(Wet normering topinkomens).Volgens gegevens van RSJ voldoen de jeugdhulpaanbieders in de 
regio aan deze wetgeving. Bij beoordeling van de jaarverslagen laat RSJ de jaarverslagen onder 
andere op deze norm toetsen. 

De publicaties van Follow the Money sterken RSJ IJsselland in de werkwijze om de jaarrekeningen 
van de gecontracteerde zorgaanbieders te toetsen op de ontwikkeling van omzet, rendement, winst, 
solvabiliteit, weerstandsvermogen en bezoldiging bestuurders. Waarbij de resultaten van deze 
toetsing waar nodig onderdeel vormen van de (prestatie)dialogen met de aanbieders. Tot nu toe heeft, 
zoals bovenstaand al aangeven, dergelijk onderzoek niet geleid tot signalen over malversaties in deze 
regio. 



De vernieuwing van het inkoopmodel en de nieuwe raamovereenkomst die  met aanbieders zal 
worden afgesloten biedt mogelijkheden om het thema zicht en grip op aanbieders, onder-aanbieders 
en leden van coöperaties nog verder uit te werken. 

Vervolg
Zowel de bevindingen van RSJ IJsselland,  de publicaties van Follow the Money als onze eigen 
ervaringen en conclusies  geven aanleiding om de wijze van toezicht en het volgen van aanbieders  
voort te zetten en verder te versterken. RSJ IJsselland is hierin leidend, maar ook de gemeenten 
spelen daarbij een belangrijke rol.
Tevens zien we een bevestiging van de ingeslagen weg met de doorontwikkeling van het regionaal 
inkoopmodel jeugd en de van de doelstellingen en werkwijze die wordt beschreven regionale visie 
jeugdhulp IJsselland 2020-2021.

Financiën:
Deze mededeling heeft geen financiële gevolgen 

Communicatie:
Het onderwerp vraagt niet om verdere actieve communicatie. 

Bijlagen:
Geen. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen,

de burgemeester de gemeentesecretaris
drs. E. van Lente ing. S.A.D.C. van Geffen


