
                                       
 
 
 
 
 
Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rijswijk 
 
 
 
Onderwerp : Inzicht in Jeugdzorg/Jeugdwet 
Datum        : 4 mei 2021 
 
 
 
Geacht college, 
 
Inleiding 
De Adviesraad Sociaal Domein volgt sinds geruime tijd met zorg het dossier 
Jeugdzorg/Jeugdwet. Een ingewikkeld dossier waarover met name de laatste maanden veel 
verontrustende berichten naar buiten komen in de media. Deze berichtgeving betreft zowel 
de inhoud (zorgen over individuele dossiers) als de houdbaarheid van het stelsel (de 
financiën die in heel veel gemeenten onder druk staan door de exploderende kosten van het 
jeugdzorgstelsel). Zeker dit laatste lijkt ons ook voor Rijswijk van belang. 
 
Inzicht in kosten 
Ons is gebleken dat het onderzoekcollectief ‘Follow The Money’ een onderzoek naar de 
kosten van de Jeugdwet/Jeugdzorg in Nederland doet en daarom alle gemeenten in 
Nederland heeft aangeschreven met het verzoek om gegevens over dit dossier ter 
beschikking te stellen. Follow The Money wil voor dit onderzoek inzage in bijvoorbeeld de 
aantallen casussen (cliënten uitgesplitst naar soort traject), aantallen aanbieders 
(gecontracteerd of niet), de looptijd van de trajecten, uitgaven aan allerlei trajecten, wie 
verwijst, en de verdeling van het aantal afgenomen producten per cliënt. 
Het lijkt de adviesraad alleszins redelijk dat deze vragen gesteld worden; het betreft immers 
belastinggeld dat door alle burgers – ook die in de gemeente Rijswijk – moet worden 
opgebracht. De vraag naar doelmatige inzet van deze belastinggelden is dan ook een 
terechte. 
Tot onze verbazing bleek ons dat de gemeente Rijswijk geweigerd heeft om de gevraagde 
gegevens te leveren. Dit terwijl er wél gemeenten in Nederland zijn die de betreffende 
gegevens hebben geleverd en ook gemeenten die de gegevens gedeeltelijk hebben 
aangeleverd. De kaart hieronder geeft de situatie van 29 april 2021 weer  
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(bron Follow The Money): 
 
Aangezien er gemeenten zijn die hebben geleverd, en gemeenten die deels hebben 
geleverd, lijkt het ons dat Follow The Money een terechte vraag heeft gesteld. Het heeft ons 
dan ook zeer verbaasd dat de gemeente Rijswijk heeft geweigerd om gegevens ter 
beschikking te stellen. 
 
Vraag 
Wij vragen ons af wat de reden van deze weigering is. Is de gemeente niet in staat om de 
volledige gegevens te leveren? In dat geval kan toch in ieder geval een deel van de 
gevraagde gegevens worden geleverd; er zijn meer gemeenten die dat hebben gedaan zoals 
blijkt uit de bovenstaande kaart? Of zijn er andere zwaarwegende redenen om het traject van 
weigering met opvolgende WOB procedure in te gaan, die per slot van rekening óók een 
beslag leggen op de betreffende inzet? 
Met andere woorden: de adviesraad is verrast door de weigering van hetgeen op het eerste 
gezicht een redelijk verzoek tot verstrekking van informatie lijkt en wil graag van u de 
redenen van deze weigering vernemen. 
Wij horen graag van u. Vanwege het digitale werken verzoeken wij uw antwoord ook te 
mailen naar AdviesraadSociaalDomein@rijswijk.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rien Hazebroek 
Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein 
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