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Geachte heer Bos, 

 

In uw brief van 28 maart stelt u ons bestuur enkele vragen die betrekking hebben op een journalistiek 

onderzoek naar de budgetbeheersing in de jeugdzorg. U geeft een overzicht van de gemeenten die deze 

gegevens geweigerd hebben en waar ‘in gesprek’ is genoteerd. Wij hebben begrepen dat de gemeente 

Hilversum wel op het verzoek van de journalisten is ingegaan en via onze eenheid inkoop en 

contractbeheer aanvullende gegevens bij de gemeente zijn aangeleverd. 

 

Allereerst vraagt uw brief om een verduidelijking van de positie van de Regio en ons algemeen bestuur: 

de Regio Gooi en Vechtstreek is een uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten/de inwoners. De 

Regio werkt bij de inkoop en het contractbeheer van de jeugdzorg in opdracht van de deelnemende 

gemeenten. De gemeenten geven zelf de beschikkingen af voor de inzet van de jeugdzorg. Wij verzorgen 

de opdracht aan de zorgaanbieders en de controle op de declaraties.  

De gemeenten ontvangen van ons de managementinformatie voor de beheersing van de uitgaven en de 

jaarlijkse verantwoording over de rechtmatige inzet van de middelen. Wij hebben de uitdrukkelijke 

goedkeuring van de gemeenten nodig voor het verstrekken van deze gemeentelijke informatie aan 

derden. 

 

Wij hebben in onze vergadering van 15 april uw vragen doorgenomen. Na afstemming met de betrokken 

wethouders sociaal domein is de conclusie dat gemeenten autonoom zijn in hun keuze om al of niet 

medewerking te verlenen aan het journalistieke onderzoek. Als bestuur van de uitvoeringsorganisatie zijn 

wij hierin volgend op het standpunt van de gemeenten. Wij komen daarmee niet toe aan de behandeling 

van uw overige vragen. 

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Het algemeen bestuur, 
 
secretaris,   voorzitter,  

 
M. van der Linden  P.I. Broertjes 


