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Aan: College van Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
 
 
Utrecht, 17 juli 2019 
 
Betreft: informatieverzoek 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
In het kader van uw verantwoordelijkheid als gemeente voor de uitvoering van de Jeugdwet ontvangt u  
jaarlijks geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds om uw taken uit te voeren, welke vrij besteedbaar 
zijn. We zijn bezig met een landelijk onderzoek naar de besteding van gelden voor de Jeugdzorg. In het kader 
van dat onderzoek vragen wij u de volgende informatie te leveren. 
 

 Overzicht van de tarieven in de jaren 2015 t/m 2018 die u hanteert of heeft afgesproken voor de 
verschillende hulpvormen van jeugdzorg; 

 Hanteert u voor de GI’s de door Berenschot aangegeven kostprijs? Zo nee, met welk  percentage 
wijkt u af? 

- Welk percentage van de tarieven is rechtstreeks aan zorg besteed? 

- Welk percentage van de tarieven wordt besteed aan administratie? 

- Welk percentage/bedrag wordt besteed aan inkoopprocessen? 
 

 De namen van de zorgaanbieders die u in de periode 2015 t/m 2018 gecontracteerd heeft; 

 De toegepaste cao’s en het aantal werknemers bij bovenbedoelde zorgaanbieders; 

 De voorwaarden waaronder de (raam)overeenkomst met bovenbedoelde zorgaanbieders werd 
aangegaan;  

 De criteria op basis waarvan de keuze van de vorm van inkoop met bovenbedoelde zorgaanbieders 
werd gemaakt; 

 Het bedrag dat uw gemeente over de jaren 2015 t/m 2018 uit het gemeentefonds heeft ontvangen;  

-  Met welk bedrag is de zorg vanuit de Wlz naar zorg op grond van de Jeugdwet verschoven? 
 

 Het bedrag dat volgens de begroting over de jaren 2015 t/m 2018 van uw gemeente is vastgesteld 
voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet; 

 Het bedrag van de gerealiseerde kosten over de jaren 2015 t/m 2018 van de taken in het kader van 
de Jeugdwet; 

 Het bedrag dat uw gemeente over de jaren 2015 t/m 2018 heeft uitgegeven in het kader van de 
Jeugdwet; Is de loon-prijs compensatie aan zorgaanbieders en GI’s betaald? (wie wel, wie niet?) 
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Wij ontvangen de gevraagde informatie graag voor 1 september 2019. U kunt de gevraagde informatie 
versturen aan: welzijn@fnv.nl. Indien wenselijk kunt u over dit informatieverzoek informeel contact 
opnemen met ondergetekende. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Maaike van der Aar 
Bestuurder FNV Zorg en Welzijn 
Maaike.vanderaar@fnv.nl / 0611149305 
 


