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beantwoording schriftelijke vragen 

Inleiding 

Het CBS heeft berekend dat in de 1e helft van dit jaar 380.000 jongeren in Nederland 

jeugdzorg kregen. In Nieuwkoop krijgt 8,7% van de Nieuwkoopse jongeren jeugdzorg, 

aldus het CBS.1 

Dat is substantieel, maar wel minder dan in Alphen a/d Rijn en Kaag en Braassem 

(respectievelijk 9,9% en 9,4%). In gemeente De Ronde Venen ligt het percentage met 

5,9% een stuk lager dan in Nieuwkoop. Verder wordt in het artikel aangegeven dat de 

regionale verschillen deels te verklaren zijn door sociaal-economische omstandigheden, 

maar ook door beleidskeuzes die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg. 

1. Vraag 

Hoe kijkt het college aan tegen de hoogte van dit percentage voor Nieuwkoop, in 

vergelijking met de twee voorgaande jaren 2019 en 2020?

Antwoord: 

Hieronder worden de percentages voor Nieuwkoop vergleken met de landelijke cijfers

Nieuwkoop               landelijk 

2019 9,7 %                 10% 

2020 9,6 %                 9,8% 

2021 8,7%                  8,6% 

1

onderwerp Schriftelijke vraag VVD 2021-29 - Aandeel jeugdzorg in Nieuwkoop  

Vragen gesteld door  T.C.J. (Tom) de Kleer 

Datum vraag 15 december 2021 

portefeuillehouder G. van Duin 

opgesteld door

 Rob Meijer 

Zaaknummer

 25182 

Datum 

beantwoording 12 januari 2022 



Pagina 2 van 3 

- 2 - 

Het aantal jeugdige in jeugdzorg is in 2020 en ook eerste helft 2021 gedaald. Algemeen 

wordt aangenomen dat dit vooral wordt veroorzaak door corona.  

2. Vraag 
Heeft het college een beeld bij de oorzaken voor de hoogte van het huidige percentage?

Antwoord: 

Zie antwoord op vraag 1

3. Vraag
Indien het college niet in beeld heeft wat de achtergrond is van de hoogte van het huidige 

percentage; is zij bereid hier onderzoek naar te doen?

Antwoord 
Zie antwoord op vraag 1  

Het aandeel jongeren met jeugdzorg in Nieuwkoop is lager in Nieuwkoop dan in Kaag & 

Braassem en Alphen aan den Rijn. Vanaf 2023 zal de jeugdzorg gezamenlijk worden 

aanbesteed.

4. Vraag
Welke analyse verbindt het college aan het feit dat het aandeel jongeren met jeugdzorg 
in Nieuwkoop lager is dan de twee gemeenten waar we een samenwerking mee 
aangaan? 

Antwoord  

De percentages zijn bekend. Over het algemeen wordt aangenomen dat de reden van dit 

hogere percentage in Alphen aan de Rijn en Kaag Braasem verband houdt met de 

opdracht die deze gemeente aan hun jeugdhulpaanbieder hebben gegeven. In de 

opdracht is preventie nadrukkelijk opgenomen. In Nieuwkoop is preventie vooral belegd 

in het voorveld ( oa CJG). Lichte vormen van opvoedondersteuning vallen daardoor bij 

ons niet onder jeugdhulp. Daarnaast is de toegang tot de jeugdzorg in Nieuwkoop belegd 

bij het JGT Nieuw

met behoud van kwalitatieve (jeugd)hulp. Bij lichte hulpvragen  wordt bijvoorbeeld 

gekeken of ondersteuning vanuit het preventieve veld mogelijk is in plaats van 

(zwaardere) jeugdhulp. Daarnaast kennen we in Nieuwkoop de inzet  van een 

pedagogisch hulpverlener op de scholen. Uit een eerste evaluatie is gebleken dat 

hiermee de inzet van jeugdhulp kon worden voorkomen aan de andere kant kon juist in 

een eerdere stadium jeugdhulp worden ingezet waarmee mogelijk zwaardere jeugdhulp 

op een later moment verminderd werd. Dit sluit ook aan bij de landelijke 

Hervormingsagenda jeugd 2022-2028. 

5. Vraag

In hoeverre vormen deze cijfers een onderdeel van de verdere voorbereiding richting 

samenwerking? Zo niet; waarom niet?

Antwoord 
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Zie vraag 4

In vergelijking met buurgemeente De Ronde Venen is het percentage jongeren met 

jeugdzorg in Nieuwkoop aanzienlijk hoger.

6. Vraag 

Welke analyse verbindt het college aan dit verschil?

Antwoord 

Cijfers zijn bekend. Ronde Venen springt er in de regio uit samen met bijvoorbeeld 

Montfoort. Wij kijken naar deze ontwikkelingen. Een laag percentage jeugdigen in 

jeugdhulp zegt echter niet alles. De oorzaken kunnen divers zijn. Het kan te maken 

hebben met de vindbaarheid van jeugdhulp of met goede preventieve voorzieningen in 

combinatie met een scherpe afbakening van de jeugdwet. Daarnaast moet gekeken 

worden naar de relatie met de kosten. Het te laat inzetten van jeugdhulp kan immers 

leiden tot hogere kosten omdat zwaardere zorg nodig is. In de gemeente Montfoort is het 

jeugdhulp gebruik laag en zijn ook de kosten relatief laag.  De afgelopen periode hebben 

we daarom samen met het JGT een traject gevolgd op basis van de werkwijze in de 

gemeente Montfoort. Het  doel van dit traject het behouden, zo mogelijk verbeteren van 

kwaliteit van zorg, en beter beheersen, zo mogelijk verminderen van kosten. 
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