
Raadsbespreking

Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van VVD, ChristenUnie en PvdA
en wordt in één ronde behandeld.

Agendapunt: 6

Onderwerp: Raadsmemo’s Onderzoek winsten aanbieders jeugdzorg en doorontwikkeld 
inkoopmodel

Datum: 27 oktober 2021

Vragen over dit voorstel kunnen worden gesteld aan de griffie via griffie@dalfsen.nl

Technische vragen over de raadsmemo’s kunnen worden gesteld aan dhr. Goejer via 
j.goejer@dalfsen.nl.

Portefeuillehouder namens het college is wethouder Uitslag.

Doel van de bespreking:
1. Duidelijkheid te verkrijgen over de juistheid van de conclusies uit de onderzoekspublicaties 

t.a.v. geldstromen in de jeugdzorg.
2. Te reflecteren op het voortbestaan van grote zorginstellingen en de mogelijkheden die het 

inkoopmodel biedt.
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Inleiding: 
Het college heeft eind september 2021 een memo aan de raad gezonden met nadere informatie over 
gecontracteerde aanbieders van jeugdzorg in de regio IJsselland. Deze memo was toegezegd naar 
aanleiding van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over publicaties van onderzoeksplatform 
Follow the Money over de kosten van de jeugdzorg.

In de raadsvergadering van 27 september 2021 is tijdens de behandeling van een motie vreemd aan 
de orde van de dag door VVD, ChristenUnie en PvdA verzocht deze memo te agenderen voor 
bespreking. Wethouder Uitslag heeft daarbij toegezegd in een technische sessie nader op de inhoud 
van de memo te zullen ingaan. In de raadsvergadering van 25 oktober 2021 heeft de PvdA-fractie 
gevraagd om ook de raadsmemo m.b.t. het doorontwikkeld inkoopmodel jeugdzorg te betrekken bij 
het eerdere verzoek tot agendering. De agendacommissie heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. 

Doel van de bespreking:
Memo publicaties Follow the Money
De fracties hebben kennisgenomen van het onderzoek en vragen om meer duidelijkheid over de 
conclusies die gedaan worden over gecontracteerde aanbieders in onze regio. Er gaan verhalen rond 
over hoge winsten, lange wachtlijsten en gebrek aan goede zorgplekken. Dit ondermijnt het 
vertrouwen in de jeugdzorg. Doel van de bespreking van de memo is duidelijkheid verschaffen.

Memo doorontwikkeld inkoopmodel
De PvdA-fractie heeft gelezen dat een aantal zaken uit de publicatie van Follow the Money mede 
aanleiding zijn geweest tot doorontwikkeling van het inkoopmodel in de regio IJsselland. De fractie 
maakt zich zorgen over de continuïteit van grote zorginstellingen en ziet die zorg bevestigd in de 
memo over de doorontwikkeling van het inkoopmodel. Kleinere zorgaanbieders zijn selectiever en 
maken eerder bovenmatig winst. De fractie vraagt zich af hoe het bestaansrecht van grote instellingen 
geborgd wordt en inwoners de zorg blijven krijgen die nodig is. Zijn er in het inkoopmodel 
mogelijkheden voor differentiatie en/of aanvullende inkoopvoorwaarden? 

Overige informatie:
De raad wordt voorafgaand aan de openbare behandeling in de gelegenheid gesteld om technische 
vragen te stellen in een technische sessie. 

Bijlagen:
Raadsmemo Publicaties Follow the Money en geldstromen jeugdzorg
Raadsmemo Doorontwikkeld inkoopmodel jeugdhulp


