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Analyse kosten Jeugdzorg 
 
 

Motie van de fractie van CDA Wijchen en D66 Wijchen 
Eerste indiener motie: Karin Hoogteijling 

 

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergade-

ring bijeen op 28 november 2019. 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende, dat: 

 De kosten voor jeugdzorg ver uitstijgen boven de van het rijk 

ontvangen middelen; 

 In de informatiebijeenkomst van 21 november is aangekondigd 

dat er voor 2019, naast de gevraagde 2,4 miljoen extra subsi-

die, een extra tekort van 600.000 euro wordt verwacht; 

 Er geen adequate analyse is van de overschrijding van diverse 

productgroepen jeugdhulp en van de oorzaken van het gebruik. 

 

overwegende, dat: 

 We kunnen concluderen dat noch Rondom Wijchen noch de 

gemeente financieel in control is; 

 Dit een onaanvaardbaar grote last is voor de gemeentefinanci-

en; 

 

Roept het college daarom op: 

 In het eerste half jaar 2020 een onafhankelijk bureau een ana-

lyse te laten uitvoeren naar de doelmatigheid (indicatiestelling, 

uitvoering van de zorg en de resultaten), de aard en de omvang 

van de kosten van de jeugdzorg in Wijchen; 

 In de analyse onderscheid te maken tussen kosten waarop de 

gemeente, Rondom Wijchen en externe partijen invloed hebben 

of kunnen hebben; 

 De kosten in Wijchen af te zetten tegen omringende en verge-

lijkbare gemeenten;  

 De uitkomsten van de analyse en de benchmark te presenteren 

in een informatiebijeenkomst over Rondom Wijchen, zo spoedig 

mogelijk, uiterlijk in het derde kwartaal van 2020; 

 Zo spoedig mogelijk, uiterlijk in het derde kwartaal van 2020, 

op grond van de uitkomsten van de analyse met een plan van 

aanpak te komen en dit voor te leggen aan de raad. 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van: 

 

CDA Wijchen, Karin Hoogteijling 

D66 Wijchen, Kees van Galen 

 

 

 


