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Onderwerp: Schriftelijke vragen "Apparaatkosten Jeugdzorg"

Geachte heer Kramer,

Op 16 november 2020 heeft u schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een publicatie 
van een onderzoek door Berenschot naar apparaatskosten van jeugdzorg.

Deze schriftelijke vragen kunnen wij niet binnen de gestelde termijn beantwoorden.
Wij zullen in ieder geval één deel van de vragen, met name gericht op de meerjarige 
ontwikkeling van kosten van het eigen ambtelijk apparaat wél in januari schriftelijk 
beantwoorden.

Een ander deel van de beantwoording - gericht op externe delen van de zorgketen, ict en het 
controlesysteem- zal erg veel inzet en tijd vragen waarbij het de vraag is of er daadwerkelijk 
een volledig en concreet antwoord gegeven kan worden.

Het stellen van schriftelijke vragen is een belangrijk middel om de controlerende taak van de 
gemeenteraad uit te voeren. Maar de gemeenteraad is recent geïnformeerd over de sporen 
die de corona-epidemie in het Huis van Leusden na laat. Onder andere het team Sociaal 
Domein is zwaar getroffen waardoor planningen reeds vertraging oplopen. Wij verwachten 
dat juist dit team een enorme tijdsinvestering (40 tot 50 uur) moet doen om deze vragen te 
kunnen beantwoorden. Tijd die op dit moment zéér beperkt is. Daarnaast stellen wij openlijk 
de vraag of de kosten op zullen wegen tegen de baten. Het inzichtelijk maken van het 
tijdsbeslag voor het beantwoorden van de vragen is evenwel lastig, omdat dit werk 
geïntegreerd onderdeel is van het totale takenpakket van beleidsmedewerkers en managers 
van verschillende afdelingen, uitvoerende organisaties en contractpartners. Het inzichtelijk 
maken vereist de nodige (mogelijk in te huren) coördinatie.
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Wij stellen voor om ná de eerste schriftelijke beantwoording in januari, te bezien in welke 
mate vervolgstappen voor beantwoording wenselijk en/of noodzakelijk zijn.
 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Leusden,

H.W. de Graaf - Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester

Bijlage(n):
Geen
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