
Schriftelijke vragen cf. art 32 Reglement van Orde

Fractie - PvdA
Raadslid - J. Eilert-Herbrink
Onderwerp - analyse jeugdzorg 2019
Portefeuillehouder - J.W. Uitslag (wethouder)
Eenheid - Maatschappelijke Ondersteuning
Contactpersoon - J. Goejer

Data
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☐ JOIN/RIS nr. 1191

Inleiding en vragen:
Door de fractie van de PvdA zijn conform het reglement van orde van de gemeenteraad van Dalfsen, 
artikel 32, vragen m.b.t. het onderzoek door Follow the Money inzake de besteding van de 
jeugdzorggelden in gemeenten. ze fractie heeft kennis genomen van de raadsmemo “analyse 
jeugdzorg 2019”. In de samenvatting lezen we ‘daarnaast trachten we te achterhalen wat de 
belangrijkste oorzaken zijn voor de (landelijke) toename van deze kosten, zodat hierop meer grip 
ontstaat’. Naast deze analyse hebben we kennis genomen van het onderzoek door Follow the Money.
Enkele voorlopige conclusies uit dit onderzoek: 
In 2014 waren er 120 jeugdzorgaanbieders, nu ongeveer 6000
• Het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg tussen 2015 en 2018 toenam
met 13%; de kosten stegen met 42%.
• Gemeenten hebben weinig zicht op kwaliteit en werkwijze van zorgaanbieders. Omdat het zicht op 
de bestedingen al even gebrekkig is, lukt het ze slecht de kosten
te monitoren.
• de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van gemeenten ‘steeds meer signalen van vermoedelijke 
zorgfraude en zorgverwaarlozing door nieuwe, vaak kleine, aanbieders,’ zo valt te lezen in het 
Jaarbeeld 2019.
• Die signalen sluiten aan op bevindingen van het onderzoek naar zorgcowboys, waarin Follow the 
Money en Pointer (KRO-NCRV) zorgbedrijven onder de loep nemen.
Half september heeft Folow the Money 149 gemeenten benaderd en gevraagd mee te doen
aan het onderzoek.

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college:
• Is het college op de hoogte van dit onderzoek?
• Is Dalfsen benaderd? En zo ja gaan we hieraan meedoen? Zo nee waarom niet?



Beantwoording:
Vraag 1:    Is het college op de hoogte van dit onderzoek?
Antwoord: Ja het college heeft op dezelfde wijze als u kennis kunnen nemen van het onderzoek van 
Follow the Money.  

Vraag2:  Is Dalfsen benaderd? En zo ja gaan we hieraan meedoen? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Dalfsen is door Follow the Money niet benaderd voor dit onderzoek. Het onderzoek van 
Follow the Money is een journalistiek onderzoek gericht op publicaties, waarbij het aan de journalisten 
is om te bepalen van welke data zij gebruik willen maken. 

Het onderzoek van Follow the Money is voor Dalfsen en de andere gemeenten in de regio aanleiding 
geweest om aan het RSJ-IJsselland te verzoeken de bevindingen uit de publicaties te toetsen aan de 
praktijk in de regio IJsselland. RSJ-IJsselland heeft dit opgepakt en zal op korte termijn met een 
reactie komen. Deze is nog niet beschikbaar binnen de gestelde termijn voor beantwoording van 
schriftelijke vragen. Na ontvangst van het antwoord van RSJ-IJsselland zullen wij u hierover 
informeren. 


