
   
 

 
Uw brief van 25 augustus 2022

Uw kenmerk

Ons kenmerk 1666694/1675126

Behandeld door Advies

Telefoon 14 0522 Bijlage(n) Datum 21 september 2022

Onde werp WOO-verzoek Gezinshuizen in de gemeente Meppel

Geachte  ,

Op 25 augustus 2022 heeft u ons op grond van de Wet open overheid (Woo)
verzocht om informatie over de besteding van de gelden die wij jaarlijks van de
Rijksoverheid krijgen om de taken uit te voeren omtrent de jeugdhulp. Concreet
vraagt u om de verstrekking van afschriften van alle documenten inzake:

- het bedrag dat de gemeente per dag besteedt aan een in een gezinshuis
geplaatste jeugdige;

- de criteria die de gemeente stelt om een gezinshuis te contracteren;
- de voorwaarde, waaronder de raamovereenkomst, die de gemeente stelt

om een gezinshuis te contracteren;

- het bedrag dat de gemeente vanaf het jaar 2016 t/m 2021 uit het
gemeentefonds heeft ontvangen en hoeveel daarvan is uitgeven aan de
zorgvorm die aangeboden wordt door gezinshuisouders;

- het bedrag dat volgens de begroting over de jaren 2016 t/m 2021 is
vastgesteld voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet
en dan in het bijzonder de gezinshuizen;

- het bedrag dat de gemeente over de jaren 2016 t/m 2021 heeft
uitgegeven in het kader van de Jeugdwet;

- het aantal jeugdigen in de gemeente dat geplaatst is in een gezinshuis;
- het aantal gezinshuizen dat gevestigd is in de gemeente;
- het bedrag dat de gemeente uitgeeft per jeugdige die terechtkomt in 

een Jeugdzorg instelling ten opzichte van het bedrag dat de gemeente
uitgeeft per jeugdige die in een gezinshuis wordt ondergebracht.

Openbaarheid als uitgangspunt
In artikel 4.1 van de Woo is geregeld dat iedereen de gemeente om
documenten kan vragen. Enkele uitzonderingen daargelaten, moeten wij in 
beginsel de gevraagde informatie openbaar maken.
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Wij wijzen uw verzoek af
Wij beschikken namelijk niet over documenten waarin de door u gevraagde 
informatie staat.

Veel van de door u gevraagde informatie is reeds openbaar. In deze brief 
informeren wij u waar u deze informatie kunt vinden en geven wij antwoord op 
de door u gestelde vragen. Deze vragen zien wij als een verzoek om informatie 
en deze antwoorden vallen niet onder de Woo. U kunt hiertegen dan ook geen 
bezwaar en beroep indienen.

Antwoord op uw vragen
1. Wat is het bedrag dat uw gemeente per dag besteedt aan een jeugdige die in 
een gezinshuis geplaatst is?
De gemeente Meppel koopt samen met zes andere gemeenten de jeugdhulp in. 
Op de website www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl vindt u alle documentatie 
aangaande de inkoop van jeugdzorg. Op deze website kunt u informatie vinden 
over ons inkoopproces, samenwerking op het gebied van jeugdhulp binnen 
Drenthe en veel gebruikte informatie over onze werkwijze en processen. Op 
deze website vindt u ook de geldende tarieven en kunt u vinden welk tarief 
gezinshuizen per etmaal ontvangen.

2. Welke criteria stelt uw gemeente om een gezinshuis te contracteren?
3. Welke voorwaarde stelt onze gemeente om een gezinshuis te contracteren? 
Op de website vindt u onder het kopje 'instapmomenten 2020-2028’ een 
beschrijving van de modules. Bij de daaronder genoemde modules kunt u 
vervolgens klikken op 'gezinshuizen’. Hier vindt u in paragraaf 2.2 van het 
aanmelddocument welke eisen, voorwaarden en criteria gesteld worden aan 
toetreding. U vindt hier ook het kwaliteitskader wat voor alle gecontracteerde 
zorgaanbieders van toepassing is.

4. Wat is het bedrag dat uw gemeente vanaf het jaar 2016 t/m 2021 uit het 
gemeentefonds heeft ontvangen en hoeveel daarvan is uitgeven aan de 
zorgvorm die aangeboden wordt door gezinshuisouders?
De volgende bedragen zijn ontvangen via het gemeentefonds:

2016 € 7,8 miljoen

2017 € 7,8 miljoen

2018 € 8,6 miljoen

2019 € 9,7 miljoen

2020 € 10,3 miljoen

2021 € 12,5 miljoen



Dit is niet één op één meetbaar met de uitgaven zoals beantwoord bij vraag 6. 
Daar zijn alleen de kosten van de individuele voorzieningen Jeugdhulp (zorg in 
natura) weergegeven. Aan gezinshuizen zijn de volgende bedragen uitgegeven:

2016

2017 € 299.460

2018 € 346.854

2019 € 244.127

2020 € 270.285

2021 € 369.649

Het bedrag voor 2016 kunnen wij niet uit onze administratie halen, omdat de 
administratie toen regionaal werd uitgevoerd.

5. Wat is het bedrag dat volgens de begroting over de jaren 2016 t/m 2021 van 
uw gemeente is vastgesteld voor de uitvoering van de taken in het kader van de 
Jeugdwet en dan in het bijzonder de gezinshuizen?
Voor gezinshuizen wordt geen bedrag apart begroot. Dit wordt bekostigd uit het 
totaalbudget voor individuele voorzieningen. Hieronder ziet u een overzicht 
welke bedragen voor de individuele voorzieningen Jeugdhulp (zorg in natura) 
door ons zijn begroot:

2016 € 5.357.264

2017 € 5.372.000

2018 € 6.785.490

2019 € 7.608.535

2020 € 7.375.285

2021 € 9.785.285



6. Welk bedrag heeft uw gemeente over de jaren 2016 t/m 2021 uitgegeven in 
het kader van de jeugdwet?
Voor de individuele voorzieningen Jeugdhulp (zorg in natura) zijn de volgende 
bedragen in de betreffende boekjaren verantwoord:

2016 € 6.165.883

2017 € 6.689.094

2018 € 7.459.806

2019 € 8.117.670

2020 € 10.118.154

2021 € 10.473.929

7. Hoeveel jeugdigen zijn er in onze gemeente geplaatst in een gezinshuis? 
Wij hebben alleen zicht op de jeugdigen waar wij financieel verantwoordelijk 
voor zijn. Er kunnen jeugdigen in een gezinshuis in Meppel verblijven waar een 
andere gemeente verantwoordelijk voor is.

Op dit moment (september 2022) hebben achttien jeugdigen waar de gemeente 
Meppel financieel verantwoordelijk voor is een 'indicatie gezinshuis’.

8. Hoeveel gezinshuizen zijn gevestigd in uw gemeente?
We houden in de gemeente niet bij hoeveel gezinshuizen hier gevestigd zijn. Er 
kunnen gezinshuizen in onze gemeente gevestigd zijn die bij ons niet 
gecontracteerd zijn of juist huizen die wel gecontracteerd zijn maar waar geen 
kinderen uit onze gemeente wonen. Gezinshuizen hebben vaak een provinciale 
functie.

Op de website www.jeugdhulpzuiddrenthe.nl is zichtbaar welke zorgorganisaties 
gecontracteerd zijn. Via snel zoeken kunt u op het product gezinshuis zoeken en 
dan de gemeente Meppel aanvinken. Dit betreft gecontracteerde zorgpartijen 
waar meerdere gezinshuizen onder vallen. Vestiging specifiek in onze gemeente 
houden we niet bij. Daarnaast kan sprake zijn van onderaannemerschap- 
constructies.

9. Welk bedrag geven wij uit per jeugdige die terecht komt in een 
jeugdzorginstelling ten opzichte van het bedrag wat een gemeente uitgeeft aan 
een jeugdige in een gezinshuis?
De tarieven voor verschillende vormen van verblijf verschillen enorm van 
elkaar. De bedragen zijn daarom lastig te vergelijken.



Vragen?
Als u naar aanleiding van dit besluit vragen hebt kunt u contact opnemen met

  via telefoonnummer 14 0522 of per e-mail op
postbus@meppel.nl

Niet mee eens?
Als u het niet eens bent met het besluit dat wij uw Woo-verzoek afwijzen, dan
kunt u bezwaar maken. In de bijlage bij dit besluit leest u hoe u dit moet doen.

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

Teammanager Advies

Dit document is digitaal ondertekend en daarom niet voorzien van een handtekening.
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Bijlage

Wilt u bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit door binnen zes weken na de datum 
van deze brief uw bezwaarschrift te sturen naar:

Gemeente Meppel
College van burgemeester en wethouders
Postbus 501
7940 AM MEPPEL

Voorkom dat uw bezwaar vertraging oploopt door de volgende gegevens op te 
nemen in uw bezwaarschrift:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u uw bezwaarschrift indient;
• een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• een duidelijke uitleg waarom u het niet eens bent met ons besluit;
• een ondertekening.

De externe commissie bezwaarschriften adviseert het college over het te nemen 
besluit.

Aanvragen voorlopige voorziening
U kunt in spoedeisende gevallen ook een voorlopige voorziening aanvragen als 
u een bezwaarschrift heeft ingediend. Dat is een voorlopige beslissing om een 
bepaald besluit uit te stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige 
voorziening vraagt u aan bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland
Afdeling bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen

U kunt een verzoekschrift voor een voorlopige voorziening ook digitaal indienen 
via: mijn.rechtspraak. nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de 
voorwaarden.

De Rechtbank brengt voor een verzoek om een voorlopige voorziening kosten 
bij u in rekening.


