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Raadsvergadering 27 september 2021 
 
 
Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Dalfsen, dienen overeenkomstig artikel 39 van het 
Reglement van Orde de volgende motie van treurnis, in: 
 
overwegende dat: 
 

- op 24 oktober 2020 de fractie van de PvdA naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Follow 

the Money (hierna: FTM), waarin melding wordt gemaakt van enorme winsten en zorgcowboys bij 

jeugdzorgorganisaties in Nederland, schriftelijke vragen aan het college heeft gesteld; 

 

- op 26 oktober 2020 de fractie van de PvdA een vooraankondiging heeft gedaan m.b.t agendering 

van de controlerende taak van de gemeenteraad op het jeugdzorgdossier; 

 
- op 23 november 2020 de Raad schriftelijke beantwoording van het college heeft ontvangen met 

de mededeling dat Dalfsen niet door FTM is benaderd, maar dat het college aan het Regionaal 

Serviceteam Jeugd IJsselland (hierna: RSJ) heeft gevraagd een eigen onderzoek te doen en 

toezegt dat de raad binnenkort een reactie zal ontvangen; 

 

- op 26 april 2021 de fractie van de PvdA de toezegging van 23 november 2020 in herinnering heeft 

gebracht; 

 
- op 31 mei 2021 tijdens de behandeling van de concept visie de PvdA-fractie nogmaals het 

toegezegde rapport in herinnering heeft gebracht, de wethouder in zijn beantwoording aangaf dat 

het concept gereed is, ambtelijke bespreking half juni zal plaatsvinden en het stuk daarna naar de 

Raad zal gaan; 

 
- op 1 juli 2021 tijdens de bespreking van de Perspectiefnota de PvdA fractie nogmaals aan heeft 

gegeven dat het rapport nog steeds niet is ontvangen, de wethouder in zijn beantwoording aangaf 

dat de conclusie uit het rapport is dat er geen onrechtmatigheden (lees geen bovenmatige winsten, 

geen zorgcowboys) zijn aangetoond en de toezegging deed dat nog voor het zomerreces het 

onderzoeksrapport aan de Raad zal worden toegezonden; 

 
- op 6 september 2021 de PvdA-fractie wederom meldde dat het rapport niet is ontvangen, de 

wethouder zijn excuses aanbood en hij verwees naar een memo die naar de Raad was gegaan, 

waarbij hij beloofde alsnog het rapport toe te zenden zonder daar een datum aan te verbinden; 

 
- op 18 september 2021 de Stentor in het artikel ‘zo verliesgevend is de jeugdzorg niet’ een 

aanbieder met ongewenst grote winst heeft genoemd die in de lijst van 10 grootste zorgaanbieders 

in de gemeente Dalfsen voorkomt; 

 

- op dezelfde dag FTM berichtte dat in haar rapport ook nog een 2e aanbieder met opmerkelijke 

winsten voorkomt, die eveneens in de lijst van 10 grootste zorgaanbieders in Dalfsen staat; 

 
- op 23 september 2021 de Raad een vertrouwelijke memo heeft ontvangen met aanvullende 

informatie naar aanleiding van de vragen van 24 oktober 2020, het onderzoeksrapport nog steeds 

niet ontvangen is en de raad belangrijke informatie deels uit de media moest vernemen; 
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constaterende dat: 
 

- de verantwoordelijk wethouder ernstig in gebreke is gebleven inzake een juiste en tijdige 

informatievoorziening met betrekking tot het onderzoeksrapport RSJ; 

 

- de Raad hierdoor zijn controlerende taak in het jeugdzorgdossier niet naar behoren kan uitvoeren; 

 

- de conclusies van de wethouder uit het voor de raad onbekende RSJ onderzoek sterk afwijken van 

de conclusies uit het onderzoek door FTM en om een nadere duiding vragen; 

 

- het onderzoeksrapport eerst wel, maar later niet in het gemeentehuis aanwezig zou zijn en er 

onduidelijkheid heerst waarom het rapport niet naar de Raad komt. 

 
spreekt uit dat 

 

- de wethouder een informatieplicht heeft en dient te zorgen voor goede, tijdige en juiste informatie 

aan de gemeenteraad; 

 

- de geschetste gang van zaken rondom deze specifieke informatievoorziening in hoge mate is te 

betreuren; 

 

- de Raad alsnog op zeer korte termijn het onderzoekrapport RSJ wenst te ontvangen om zijn 

controlerende taak naar behoren te kunnen vervullen. 

 
 
de indieners,  
 
 
 
J.M.A. Eilert-Herbrink  B.H.M. Schrijver  G.J. Veldhuis  
PvdA    D66   VVD 
 
 


