
Motie 2. Wethouder Van Meekeren/Wethouder Rotgans/Wethouder Dings/Wethouder Butter 
 

      
 
Motie PVV Purmerend, PvSP 
 
De raad van de gemeente Purmerend, in openbare vergadering bijeen op 10 juni 2021, behandelend 
agendapunt Kadernota 2022-2025, 
 
Constateert dat: 
- Veel gemeenten, waaronder de gemeente Purmerend, in min of meerdere mate de grip kwijt zijn op het 
jeugdzorgbudget en te maken hebben met financiële tekorten; 
- Op blz. 19 van de Kadernota staat dat de inrekening van de Rijkscompensatie is ingeschat op € 2,5 miljoen 
en gelijk is aan de bijraming 2021 van de Jeugdzorg in Purmerend en Beemster; 
- Op blz. 26 van het AEF-rapport over de uitgaven Jeugdzorg staat dat gemeenten veel te weinig 
compensatie ontvangen voor deze in 2015 overgezette taken, er nog geen zicht is op compensatie en er nog 
onzekerheid is over de stelpost nog te ontvangen Rijksmiddelen jeugdzorg (onderdeel algemene uitkering) 
voor de jaren 2022, 2023 en 2024; 
- Om inzicht te krijgen in de financiering van de jeugdzorg door het journalistiek collectief Follow The 
Money in maart 2020 is begonnen met het verzamelen van gegevens in heel Nederland; 
- De gemeente Purmerend tot op heden niet heeft meegewerkt aan dit onderzoek. 
 
Overweegt dat: 
- In het belang van een goed functionerende jeugdzorg en een deugdelijke besteding van belastinggeld het 
belangrijk is zo goed mogelijk in kaart te hebben waar het geld in de jeugdzorg heengaat. 
 
Verzoekt het College: 
Zo snel mogelijk contact op te nemen met het collectief Follow The Money en medewerking te verlenen aan 
het onderzoek om de geldstromen in de jeugdzorg zo goed mogelijk in kaart te brengen. 
 
Purmerend, 10 juni 2021 
N. Moinat   T.H. de la Haye 
PVV Purmerend PvSP 
 

Pre advies: ontraden 
Eind 2020 heeft het bureau AEF in opdracht van Rijk en VNG onderzoek gedaan of er structureel extra 
midelen nodig zijn voor de uitvoering van de jeugdwet en welke maatregelen kunnen worden genomen om 
de kosten te verlagen. Bij een groot aantal partijen is hiervoor informatie opgehaald, onder meer bij onze 
gemeente. AEF gaf hierbij aan dat er veel en complexe vragen zijn gesteld en men blij was dat gemeenten, 
waaronder dus Purmerend, hieraan hebben meegewerkt door hun capaciteit ter beschikking te stellen. 
 
We zien ook dat de grip op de uitgaven van de jeugdzorg in onze organisatie het afgelopen jaar is verbeterd. 
De rapportages hierover in de auditcommissie hebben dit bevestigd. De beheersing staat los van de 
Rijkscompensatie en de tekorten door toenemende zorgvraag. Dat is een ander vraagstuk. Het college wil 
verder met de verbetering van de sturing van de geldstromen. De organisatie werkt hieraan verder door o.a. 
in de nieuwe aanbestedingsronde in de regio meer handvatten in te bouwen. Het gaat ons vooral om de 
vraag: hoe krijgen we een zo goed mogelijke zorg voor onze jeugdigen? Daarom treft u ook een voorstel voor 
een aanpassing van de organisatie van de lokale jeugdzorg in deze Kadernota aan.   
 
Medewerking verlenen aan een journalistiek collectief (dat nu overigens al van start is gegaan) zien we geen 
extra toegevoegde waarde geven ten opzichte van de eerdere medewerking aan het onderzoek van AEF. 

 


