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Statenfractie Partij voor de Vrijheid Groningen - schriftelijke 
vragen inzake problemen bij overdracht jeugdzorg naar de 
gemeenten 

Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 31 maart 2015 stelt u ons college namens de fractie van de Partij 
voor de Vrijheid enkele vragen over een probleem dat zich voordoet bij de 
overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten. Met deze brief beantwoorden wij 
uw vragen. 

Vraag 1: 
Bent u op de hoogte van het feit dat er kinderen zijn die noodgedwongen met een 
therapeut dan wel een behandeling moeten stoppen omdat de gemeente geen 
contract heeft met de desbetreffende therapeut of instelling? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Nee, hiervan zijn wij niet op de hoogte, omdat wij per 1 januari 2015 geen taak of 
verantwoordelijkheid meer hebben in de jeugdzorg. 

Vraag 2: 
Vindt het College van GS met de PVV dat een vertrouwde behandelaar en/of 
adequate behandeling niet zou moeten worden gestopt omdat een gemeente geen 
contract met deze behandelaar en/of instelling heeft? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Wij hebben de afspraken die de gemeenten en de jeugdzorginstellingen in het 
kader van het Regionale Transitiearrangement gemaakt hebben, als uitgangspunt. 
In dit arrangement is afgesproken dat zorgcontinuïteit gegarandeerd is voor de 
kinderen die al voor de transitie in zorg waren bij de betreffende instelling. Er zijn 
bij ons geen signalen binnengekomen dat deze afspraken niet nagekomen worden. 
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De provtficie Gronlngeti werkt voigens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstvertening 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 3154160 



Vraag 3: 
Is het College van GS bereid om in het kader van de warme overdracht bij de 
gemeenten te pleiten voor vergoeding van de kosten van lopende behandelingen 
door landelijk erkende, en voor kinderen vertrouwde behandelaars, die geen 
contract hebben met de gemeente? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Nee, hiertoe zijn wij niet bereid. Ten eerste omdat wij dit als een taak en 
verantwoordelijkheid van gemeenten en het Rijk zien en erop vertrouwen dat zij 
voldoende toegerust zijn om hun taak goed uit te voeren. Ten tweede omdat wij 
geen signalen hebben ontvangen dat de geschetste situaties zich voordoen in de 
door de provincie aan de gemeenten overgedragen jeugdzorg, als gevolg van de 
decentralisatie van deze jeugdzorg naar gemeenten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


