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Betreft: Wob-verzoek jeugdhulp

Bijlage(n)

Geachte heer, mevrouw,
Uw ministerie is onder meer verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot de jeugdhulp. We
zijn bezig met een landelijk onderzoek naar de besteding van gelden voor de jeugdhulp. Graag
ontvangen we in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur informatie over (de
voorbereiding of de uitvoering van) uw beleid ten aanzien van de volgende punten:


Hoe waarborgt u dat alle gemeenten in staat zijn om te zorgen voor een kwalitatief en
kwantitatief toereikend aanbod van jeugdhulp?



Welke effecten/resultaten heeft de campagne ‘ik zorg’ uit het actieprogramma werken in
de zorg opgeleverd in de verschillende zorgsectoren?
- hoeveel heeft deze campagne gekost?



Wat zijn de resultaten van de andere actieplannen voor de zorg die door VWS zijn
gelanceerd?
- hoeveel hebben deze campagnes (per actieplan) gekost?



Wat zijn faire tarieven voor jeugdhulporganisaties/ Overzicht van faire tarieven voor
jeugdhulporganisaties?;



Bij hoeveel zorgaanbieders en GI’s ligt het tarief op, boven of onder kostprijs?



Uit welke componenten bestaat de kostprijs van zorgaanbieders en GI’s?



Met welk percentage wijkt de kostprijs af van het daadwerkelijke tarief per GI of
zorgaanbieder?



Met welk bedrag is de zorg vanuit de Wlz naar zorg op grond van de Jeugdwet verschoven?;
- Hoeveel cliënten zijn verschoven van de WLZ naar de jeugdwet?
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Welke bedragen worden er jaarlijks door gemeenten aan jeugdhulp besteed in 2015 t/m
2018?



Overzicht van het aantal kinderen in Nederland dat jeugdhulp kreeg in 2015 t/m 2018
(onderverdeeld naar type indicatie/problematiek)



Hoeveel zorgaanbieders zijn er in de jeugdhulp, onderverdeeld naar regio?
- Bij hoeveel zorgaanbieders wordt een cao toegepast
- Bij hoeveel zorgaanbieders wordt de cao jeugdzorg toegepast?



Hoeveel kinderen staan er op een wachtlijst?



Hoe lang staan kinderen per gemeente op de wachtlijst



Welke bedrag gaat er per gemeente naar Jeugdhulp?
- Welk percentage hiervan wordt besteed aan het primaire proces?
- Welk percentage wordt besteed aan administratie?
- Welk percentage wordt besteed aan inkoopprocessen?



Hoeveel externe adviseurs zijn ingehuurd door gemeenten?
- Welk bedrag is hiermee gemoeid?



Wat is de top 3 voorwaarden die wordt gesteld in contractering tussen gemeenten en
zorgaanbieder?



Aan welke zorgaanbieders en GI’s is de loon-prijs indexatie uitgekeerd?



Welk bedrag aan PGB wordt uitgekeerd in de jeugdzorg?

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk uw reactie, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn van
vier weken. De gevraagde stukken ontvang ik gaarne per post of per mail.
Met vriendelijke groet,

Maaike van der Aar
Bestuurder FNV Zorg en Welzijn
Derkinderenstraat 2-8
1062DB Amsterdam
Maaike.vanderaar@fnv.nl
/ 0611149305

