
 
 
 
 
 
 
 

Fractie: CDA 

Naam: Maayolein Goelema 

Onderwerp: Wachtlijsten jeugdzorg 

Datum indiening vragen: 9 februari 2022 

 

Vragen: 

 
Inleiding/aanleiding:  
In de raadsvergadering van 8 nov. 2021 is raadsbreed de motie 2021-11-12a aangenomen, met punt 
1 uit het dictum:  
1. met ingang van heden de integrale afspraken rondom wachtlijstbeheer tussen de zorgaanbieders 

onder regie van de gemeente te organiseren;    
 
en punt 2 van het dictum:  
2. voor de jaren 2022 en verder een ambitieagenda op te stellen ten gunste van het jeugdzorgstelsel 

in Noordoostpolder en deze in Q2 2022 te presenteren aan de nieuwe raad ter voorbereiding op 
de perspectiefnota 2023-2026, denk hierbij bijvoorbeeld aan versterking van de interne organisatie 
op continuïteit en deskundigheid enz.  

 
Het lijkt kort dag te worden als er nu nog geen gezamenlijk overleg is tussen de zorgaanbieders onder 
regie van de gemeente. 
 
 
Vragen: 

1. Welke actie heeft het college ondernomen om zowel intern als extern uitvoering aan het 
dictum te geven? 
Antwoord: 
Het college heeft op 29 november aangegeven hoe uitvoering te geven aan de motie. 
Deze is anders dan in het dictum omschreven. Per 1 januari 2022 zijn er nieuwe 
contracten afgesloten met GGZ-aanbieders waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt. 
Hiermee zijn ook wijzigingen doorgevoerd ten behoeve van het reduceren van de 
wachtlijsten. Een onderdeel dat is meegenomen in de nieuwe contracten is het 
intensiveren van de samenwerking, onder andere door middel van de terugkerende 
themabijeenkomsten. De afgelopen weken lag de focus bij zowel GGZ-aanbieders als 
gemeente bij de implementatie van de nieuwe contracten. Ondertussen is gewerkt aan 
een plan waarin de samenwerking tussen GGZ-aanbieders en gemeente – vanuit o.a. 
contractmanagement en beleid – gestructureerd wordt vormgegeven. Nog in Q1 vinden 
er startgesprekken plaats met de GGZ-aanbieders. Daarna volgen ieder kwartaal de 
kwartaalgesprekken en themabijeenkomsten met GGZ-aanbieders. We agenderen 
wachtlijstproblematiek hierin proactief. Daarnaast informeren we de nieuwe 
gemeenteraad te zijner tijd over sturing in de GGZ.  
 

2. Van de zorgaanbieder hebben we begrepen dat er nog geen actie ondernomen is om 
zorgaanbieders onder regie van de gemeente bij elkaar te roepen voor het gesprek over de 
wachtlijsten jeugdzorg. Graag uitleg van het college waarom dit niet is gebeurd. 
Zie antwoord vraag 1. 
  

3. We hebben begrepen dat ook Flevostate weer een contract heeft gekregen ondanks 
negatieve beoordeling van de Inspectie. Wat is de motivatie om dit te doen en hoe gaat het 
college de kwaliteit in de gaten houden? 
Het inspectierapport aangaande Flevostate gaat specifiek over 24-uurs jeugdhulp met 
verblijf. We hebben als regio geen contract met Flevostate voor deze zorg en Flevostate 



is geen onderaannemer bij het Samenwerkingsverband. Ook voor diverse 
begeleidingsvormen van jeugdhulp is er geen contract met Flevostate. Alleen voor de 
Jeugd GGZ was er een contract met Flevostate. Wanneer een inschrijver voldoet aan de 
kwaliteitseisen, ben je namelijk verplicht een overeenkomst aan te gaan. Echter heeft 
op 8 februari jl. de rechter het faillissement uitgesproken over Flevostate. Het is nu aan 
de curator om dit af te wikkelen. Over onze positie en vooral die van onze cliënten 
hebben we nauw contact met de curator. Onze vragen gaan in de eerste plaats over het 
belang van de cliënten uit Noordoospolder die zorg ontvangen van Flevostate. 

 
 

Datum beantwoording vragen: 22-02-2022 

Contactpersoon: T. van der Pol  

 


