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PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen, 
De heer M.J. van den Berg 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Datum: dinsdag 31-03-2015 
Onderwerp: schriftelijke vragen over problemen bij de overdracht van de jeugdzorg van 
de provincie naar de gemeenten. 

Geacht college, 
Kinderen in behandeling bij een psycholoog of therapeut kunnen het kind van de rekening worden als 

blijkt dat de gemeente geen contract met de therapeut of instelling heeft bij wie het kind in behandeling is. 
Het komt dus voor dat bijvoorbeeld een gemeente de therapeut van een kind niet vergoedt omdat die 
gemeente geen contract heeft met deze therapeut, terwijl bijvoorbeeld een andere gemeente de therapie 
wel zou vergoeden. Zo kan het gebeuren dat een kind gedwongen af moet zien van een vertrouwde 
psycholoog of zelfs moet stoppen met een adequate behandeling omdat zijn/haar gemeente kiest voor 
een therapeut of instelling waarmee zij wel een contract heeft. 

De provincie Groningen heeft zich uitgesproken voor een warme overdracht van de jeugdzorg naar de 
gemeenten. Dat houdt concreet in dat de prov incie bij deze ove rdracht coachend en faciliterend wil zijn 
aan de gemeenten. 
Daar hoort mijns inziens de garantie op toegang tot zorg en de zorgverlener die kinderen al jarenlang naar 
volle tevredenheid begeleidt ook bij. De provincie zou er dus bij de gemeenten op aan moeten dringen om 
landelijk erkende psychologen en/of instellingen die geen contract hebben met een gemeente, toch voor 
vergoeding van de kosten in aanmerking te laten komen. 

Ton van Kesteren 

Fractievoorzitter PVV Groningen 

Vragen van de PW fractie aan de het College van GS Groningen over een probleem dat zich 
voordoet bij de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten. 
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? 

2.) 
Vindt het College van GS met de PW 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? 

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? 


