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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3230
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het bericht dat jeugdzorg niet langer verantwoord is
(ingezonden 6 juni 2019).
Mededeling van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 28 juni 2019).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Jeugdzorg niet langer verantwoord»?1
Vraag 2
Zijn naar uw mening de personen die worden aangesteld als bestuurders bij
de Jeugdbescherming capabele personen die serieus genomen moeten
worden?
Vraag 3
Neemt u de oproep van de bestuurder van Jeugdbescherming Overijssel dat
de jeugdzorg situatie in Twente uit de hand loopt en niet langer verantwoord
is ter harte? Zo ja, hoe laat u dit zien?
Vraag 4
Kunt u zich voorstellen dat bij een regionaal tekort van € 45 miljoen de
onderhandelingen tussen gemeenten en zorgaanbieders alleen nog over geld
gaat? Ziet u in dat kwaliteit van zorg hiermee een secundair onderwerp
wordt?
Vraag 5
Maakt u zich ook zorgen over het feit dat geldzorgen een vele malen
belangrijker thema zijn dan de kwaliteit van zorg?
Vraag 6
Bent u van plan om, naast de eerder aangekondigde maatregelen, stappen te
zetten om deze onhoudbare situatie te verbeteren?

1

ah-tk-20182019-3230
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2019

Tubantia, 06-06-2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Aanhangsel

1

Mededeling
De vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over het bericht dat jeugdzorg niet
langer verantwoord is (2019Z11442) kunnen tot mijn spijt niet binnen de
gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat er meer tijd nodig is voor afstemming met
andere partijen.
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen
toekomen.
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