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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1847
Vragen van het lid De Mos (PVV) aan
de minister voor Jeugd en Gezin over
het bericht dat jeugdzorg in de grote
steden naast extra geld grijpt.
(Ingezonden 13 januari 2010)
1
Bent u bekend met het bericht
«Jeugdzorg grote steden grijpt naast
extra geld»?1
2
Deelt u de mening dat de jeugdzorg
in de drie grote steden (Amsterdam,
Den Haag en Rotterdam) niet de dupe
mag worden van het feit dat ze onder
een stadsregio vallen? Zo ja, wat gaat
u doen om dat te voorkomen?
3
Deelt u de mening dat de gemeenten
zelf het ontstane tekort, zonder
bezuinigingen, niet kunnen opvullen?
Zo ja, hoe gaat u dat ondervangen?
4
Verwacht u dat hierdoor de
wachtlijsten binnen zeer korte tijd
weer zullen oplopen op plaatsen waar
de problemen al het grootst zijn,
namelijk de drie grote steden, met
alle gevolgen van dien? Zo nee, wat
denkt u dan wat het missen van extra
geld voor jeugdzorginstanties in de
drie grote steden zal betekenen?

wegbezuinigd en dat de wachtlijsten
niet verder zullen oplopen?
1

Binnenlands Bestuur, 11 januari 2010:
«Jeugdzorg grote steden grijpt naast extra
geld».

Antwoord
Antwoord van minister Rouvoet
(Jeugd en Gezin) (ontvangen
10 maart 2010)
1
Ja.
2 t/m 5
Met de provincies en stadsregio’s ben
ik in IPO-verband het Afsprakenkader
jeugdzorg 2010–2011
overeengekomen. Met dit
afsprakenkader is vastgesteld welke
middelen ik beschikbaar stel voor de
provinciale jeugdzorg voor de jaren
2010 en 2011. In IPO-verband is een
verdeelvoorstel gemaakt waarmee ik
heb ingestemd. Over de precieze
bedragen per provincie en stadsregio
heb ik u geïnformeerd per brief van
20 januari (TK 2009–2010, 31 839,
nr. 32).
Op basis van het beschikbare budget
is afgesproken dat provincies alle
kinderen de noodzakelijke zorg geven
binnen verantwoorde wachttijden. Dit
geldt ook voor de stadsregio’s. Ik zal
hen houden aan deze afspraken.

5
Welke acties gaat u ondernemen om
ervoor te zorgen dat er geen
ontslagen zullen vallen, dat
hulpprogramma’s niet worden
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