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Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Mevrouw De Mooij
van de Fractie van SP
over extra budget van kabinet voor Jeugdzorg

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1. Heeft de gemeente extra budget ontvangen van het Kabinet zoals in het
voorjaar is aangekondigd? Zo ja, hoeveel geld bedraagt dit? Zo nee,
wanneer verwacht het College deze gelden te ontvangen?
Antwoord
 Ja, de gemeente ontvangt extra geld van het kabinet.
 Het college informeerde uw raad hierover in de raadsinformatiebrief over
meicirculaire (19R.00587). De toevoeging van de bedragen voor Jeugdhulp in 2019
tot en met 2021 betekent voor Woerden in 2019 een bedrag van € 1.030.000, in
2020 € 783.000 en in 2021 € 788.000.
 Gemeenten ontvangen (ongeveer) wekelijks geld van het Rijk.
Vraag 2. Kan het College aangeven hoe het extra budget wordt ingezet voor de
jeugdzorg?
Antwoord
Nee, dat kan het college niet. De huidige coalitie hanteert vanaf het begin van deze
raadsperiode het uitgangspunt dat de gemeente Woerden realistisch begroot. Dat betekent
dat wij verwachte uitgaven zo goed mogelijk ramen. Het betekent ook dat voor de
begroting van het Sociaal Domein (waaronder Jeugd) de uitgaven de omvang van de
begroting bepalen en niet de inkomsten.
Vraag 3. Kan het College aangeven bij welke organisaties het extra geld is terecht
gekomen?
Antwoord
Nee, zie ook het antwoord op vraag 2. Los van inkomsten en uitgaven in de begroting
bepalen vooral onze inwoners welke zorgaanbieders zij kiezen. De inwoner bepaalt dus
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uiteindelijk naar welke zorgpartij diens budget gaat.
Vraag 4. Wordt gemonitord wat de effecten zijn van de besteding van het extra geld binnen
de gemeente? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Het college slaagt er in het algemeen steeds beter in om de inzet van zorg en ondersteuning
te meten. Zie ook De Staat Van Woerden. Daarover blijven we continue in gesprek met uw
raad.
Het college monitort niet specifiek het effect van de inzet van de extra middelen voor
Jeugdzorg van het kabinet zoals (vermoedelijk) bedoeld in uw vraag.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 19.09007
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Vragen ex art 42 RVO inzake extra budget voor jeugdzorg van het Kabinet
Het Kabinet trekt de komende jaren geld uit voor de jeugdzorg en de geestelijke
gezondheidszorg. Gemeenten ontvangen dit jaar 420 miljoen euro. In de jaren
2020 en 2021 ontvangen gemeenten 300 miljoen euro. De SP wil weten wat de
stand van zaken is over de besteding van het geld dat het College ontvangt van het
Kabinet voor de jeugdzorg1 .
SP-raadslid Wilma de Mooij heeft de volgende vragen2 aan het College:
1. Heeft de gemeente extra budget ontvangen van het Kabinet zoals in het
voorjaar is aangekondigd? Zo ja, hoeveel geld bedraagt dit? Zo nee,
wanneer verwacht het College deze gelden te ontvangen?
2. Kan het College aangeven hoe het extra budget wordt ingezet voor de
jeugdzorg?
3. Kan het College aangeven bij welke organisaties het extra geld is terecht
gekomen?
4. Wordt gemonitord wat de effecten zijn van de besteding van het extra geld
binnen de gemeente? Zo nee, waarom niet?

1 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/27/extra-geld-voor-jeugdzorg-en-geestelijke-gezondheidszorg
2 auteurs vragen: SP; Maarten Hijink – Kamerlid Zorg en Welzijn en Hanne Drost – Beleidsmedewerker Zorg en Sport

