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X BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 

Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Den Haag, 15 april 2022 

De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) hebben te kennen gegeven om, in aanvulling op het op 2 februari 
2021 gevoerde mondeling overleg met de toenmalige Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Minister voor Rechtsbescherming1, 
ook met de nieuwe bewindspersonen het gesprek aan te willen gaan over 
de ontwikkelingen in de jeugdzorg. 

De leden van de commissie nodigen u, samen met de Minister voor 
Rechtsbescherming, graag uit voor een mondeling overleg op 17 mei 
2022, om hierover − aan de hand van de in de bijlage genoemde 
onderwerpen − van gedachten te kunnen wisselen. Zij zien uit naar een 
vruchtbare gedachtewisseling. 

Een soortgelijke brief zal worden verstuurd naar de Minister voor 
Rechtsbescherming. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
T. Klip-Martin 

1 Kamerstukken I 2020/21, 31 839, S.
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Inventarisatie gespreksonderwerpen 

Ontwikkelingen en knelpunten 
• Wat is de huidige stand van zaken en welke ontwikkelingen zijn er? 
• Welke zaken zijn er sinds het vorige mondeling overleg2 inmiddels 

geregeld of opgepakt? 
• Wat ziet het veld als de grootste knelpunten? 
• In de brief van 23 november 20213 worden diverse knelpunten 

genoemd. Wat is de voortgang en moet er langs meer lijnen gezocht 
worden om tot een oplossing te komen? 

Jeugdbescherming 
• Wat is de huidige (in sommige regio’s kritieke) situatie van de 

jeugdbescherming, zoals uitgevoerd door de Gecertificeerde Instellin-
gen (GI’s)? 

• Wat is de stand van zaken van de aangekondigde vereenvoudiging van 
het stelsel van jeugdbescherming? 

Financiering jeugdzorg 
• Wat is de agenda om het huidige stelsel beschikbaar te houden? 
• Hoe wordt omgegaan met de tekorten in de jeugdzorg. 
• Hoe wordt de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten beoordeelt? 
• Sommige gemeenten komen niet uit met het geld, andere juist wel. 

Hoe kijkt de Staatssecretaris hiernaar en wil hij hierop gaan sturen? 
• Stand van zaken aangenomen moties-Rosenmöller c.s.4 

Bestuurlijke verhoudingen 
• Wat houdt de stelselverantwoordelijkheid in? 
• Hoe zit het met de verantwoordelijkheidsverdeling (centraal, decen-

traal, regionaal)? 
• In het verslag schriftelijk overleg van 20 september 20215 wordt 

ingegaan op de bestuurlijke verhoudingen en de regionale samenwer-
king. Wat is de visie van de Staatssecretaris op de bestuurlijke 
verhoudingen en de democratische controle? 

Kwaliteit van de jeugdzorg 
• Komt de hulp aan jongeren goed terecht? Krijgen de vele kinderen die 

van de jeugdzorg gebruikmaken goede zorg? 
• Is de informatievoorziening adequaat? Wie heeft zicht op de resultaten, 

de kwaliteit en de in- en output van het gedecentraliseerde beleid? 
Wordt het parlement hierover geïnformeerd?

2 Kamerstukken I 2020/21, 31 839, S.
3 Kamerstukken I 2021/22, 31 839, V.
4 Kamerstukken I 201/22, 35 788, F en T.
5 Kamerstukken I 2021/22, 31 839, U.
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