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Aan  
 
 

Onderwerp: besluit Woo verzoek  

 

 

 

Geachte heer of mevrouw, 
 
 
U ontvangt dit besluit door uw mail van 3 september 2022. In deze mail verzoekt 
u om documenten over de besteding van de gelden voor de Jeugdhulp openbaar 
te maken op grond van de Wet open overheid (Woo).   
 
Ik kan u het volgende meedelen.  
 
Besluit 
Ik heb besloten om uw verzoek (gedeeltelijk) af te wijzen. Er zijn namelijk voor 
een deel van de door u gevraagde documenten geen bestaande documenten bij 
de gemeente Zoetermeer (hierna: de gemeente) aangetroffen. Andere 
documenten vallen niet onder de reikwijdte van de Woo, omdat deze al openbaar 
zijn. Hieronder licht ik dit besluit verder toe. 
 

Toelichting  

Uw verzoek kan voor een deel niet worden ingewilligd, omdat er geen door u 
gevraagde documenten bij de gemeente zijn aangetroffen. Het gaat om 
documenten onder vraag 1, 4 (2de deelvraag), 5 (2de deelvraag), 7, 8 en 9. 
Alleen bestaande documenten vallen onder de Woo. Als documenten niet 
bestaan, kan ik deze niet openbaar maken. Op basis van uw verzoek zou de 
gemeente een nieuw document moeten maken. De Woo verplicht mij niet om 
nieuwe documenten te maken. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt namelijk dat het 
bestuursorgaan niet verplicht is tot het vervaardigen van gegevens die niet in 
bestaande documenten zijn neergelegd (ABRVS 5 juni 2013, nr. 201204362/1/A3 
- LJN CA2102). Vanuit service hebben wij toch geprobeerd u antwoorden te 
geven op uw vragen waar dat mogelijk was. 
 

Voor het andere deel valt uw verzoek niet onder de reikwijdte van de Woo. 
Het gaat om documenten onder vraag 2, 3, 4 (1ste deelvraag), 5 (1ste deelvraag) 
en 6. 
De informatie die door u is opgevraagd is reeds openbaar en voor een ieder 
toegankelijk. Uit vaste jurisprudentie volgt dat als documenten al openbaar zijn, in 
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het besluit kan worden volstaan met verwijzing naar de vindplaats van deze 
documenten. 
Documenten die naar hun aard openbaar zijn kunnen niet nogmaals openbaar 
gemaakt worden (ABRVS 11 april 2012, nr. 201105784/A3 - LJN BW1556). Waar 
u de openbare informatie die u heeft opgevraagd kunt vinden staat onder 
‘antwoorden op uw vragen’.  
 
Zoektermen 
Informatie bij de beantwoording van de vragen waarbij niet wordt verwezen naar 
de website van de gemeente is uit ZorgNed afkomstig. Daarbij is gezocht op de 
productcodes die corresponderen met de zorgsoort waarover dit verzoek ging. 
 
Antwoorden op de door u gestelde vragen 
 
1 Wat is het bedrag dat uw gemeente per dag besteedt aan een jeugdige die in 
een gezinshuis geplaatst is; 
Deze informatie wordt niet regulier gegenereerd en is derhalve niet beschikbaar. 
Antwoord uit service: de tarieven voor jeugdigen in een gezinshuis treft u aan bij 
de volgende link: https://sbjh.nl/wp-content/uploads/2022/02/RODH-B6-
Overzicht-Tarieven-2022-V2.1-20220112-20220101.pdf onder de producten 
behandelgroep gezinshuis licht (43A29) en behandelgroep gezinshuis zwaar 
(43A31). Dit zijn niet de volledige kosten, omdat er naast het verblijf in een 
gezinshuis aanvullende hulpverlening kan worden ingezet. 
 
2 De criteria die uw gemeente stelt om een gezinshuis te contracteren; 
De criteria die de gemeente stelt, vindt u op de website van ons Servicebureau 
Jeugdhulp Haaglanden, te weten: https://sbjh.nl onder tabblad 
contractdocumenten. 
 

3 De voorwaarde waaronder de raamovereenkomst die uw gemeente stelt om 
een gezinshuis te contracteren; 
De voorwaarden die wij stellen aan een gezinshuis vindt u op de website van ons 
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, te weten: https://sbjh.nl onder tabblad 
contractdocumenten. 
 
4 Het bedrag dat uw gemeente vanaf het jaar 2016 t/m 2021 uit het 
gemeentefonds heeft ontvangen en hoeveel daarvan is uitgeven aan de 
zorgvorm die aangeboden wordt door gezinshuisouders; 
Deel 1 is openbare informatie, in dit geval de jaarrekeningen op de pagina’s 

Begroting en jaarverslagen | Gemeente Zoetermeer en Eerdere jaarstukken | 

Gemeente Zoetermeer 
Deel 2: Deze informatie wordt niet regulier gegenereerd en is daarom niet 
beschikbaar. 
 
5 Het bedrag dat volgens de begroting over de jaren 2016 t/m 2021 van uw 
gemeente is vastgesteld voor de uitvoering van de taken in het kader van de 
Jeugdwet en dan in het bijzonder de gezinshuizen; 
Deel 1 is openbare informatie en is beschikbaar op de pagina’s Begroting en 

jaarverslagen | Gemeente Zoetermeer en Eerdere jaarstukken | Gemeente 

Zoetermeer 
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Deel 2: Deze informatie wordt niet regulier gegenereerd en is daarom niet 
beschikbaar. 
 

6 Het bedrag dat uw gemeente over de jaren 2016 t/m 2021 heeft uitgegeven in 
het kader van de Jeugdwet; 
Dit is openbare informatie, zie hiervoor de jaarrekeningen op de pagina’s 
Begroting en jaarverslagen | Gemeente Zoetermeer en Eerdere jaarstukken | 
Gemeente Zoetermeer 
 

7 Het aantal jeugdigen in uw gemeente dat geplaatst is in een gezinshuis; 
Tot nu toe bevinden zich in 2022 in totaal 29 jeugdigen uit Zoetermeer in een 

behandelgroep gezinshuis licht (43A29) en behandelgroep gezinshuis zwaar 

(43A31), peildatum 15 september 2022.  
 

8 Het aantal gezinshuizen dat gevestigd is in uw gemeente; 
Deze informatie wordt niet regulier gegenereerd en is daarom niet beschikbaar. 
 
9 Het bedrag dat uw gemeente uitgeeft per jeugdige die terechtkomt in een 
Jeugdzorg instelling ten opzichte van het bedrag dat uw gemeente uitgeeft per 
jeugdige die in een gezinshuis wordt ondergebracht. 
Deze informatie wordt niet regulier gegenereerd en is daarom niet beschikbaar. 
 

 

Heeft u vragen over deze brief en de afhandeling van uw Woo-verzoek, dan kunt 

u mailen met contactpersoon: Yvonne Slooter (y.slooter@zoetermeer.nl). 

 

Dit besluit wordt tezamen met uw verzoek geanonimiseerd gepubliceerd op 

www.zoetermeer.nl. 

 

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Zoetermeer, 
De teammanager Jeugd 
Sophie Vos – van Besouw 

 

 

Rechtsbescherming 

Bezwaar 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u, op grond van artikel 7:1 

Algemene wet bestuursrecht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen 

zes weken na de dag van verzending van het besluit. U vindt het digitale 

formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl. 

 

Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar: 

Gemeente Zoetermeer 

College van burgemeester en wethouders 

t.a.v. beleidsteam jeugd 

Postbus 15 

2700 AA Zoetermeer 

 

Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen. 
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Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt 

u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen 

op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht.  

Het verzoek stuurt u naar: 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage 

Sector Bestuursrecht 

Postbus 20302 

2500 EH Den Haag 

U kunt dit verzoek alleen indienen als u: 

- een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend, en 

- een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening. 
  



Van:  
Verzonden: zaterdag 3 september 2022 22:12  
Aan: Antwoord <antwoord@zoetermeer.nl>  
Onderwerp: woo verzoek 
 
Geacht college, 
In het kader van uw verantwoordelijkheid als gemeente voor de uitvoering van Jeugdwet 
ontvangt u jaarlijks geld van de overheid uit het gemeentefonds om taken uit te voeren 
omtrent Jeugdhulp, welke vrij besteedbaar zijn. Momenteel ben ik samen met mijn partner 
bezig met een landelijk onderzoek naar de vraag, het aanbod en de besteding van gelden 
voor de Jeugdzorg. De opgevraagde documenten zou ik graag digitaal/per mail willen 
ontvangen, als u de documenten niet digitaal beschikbaar heeft hoor ik graag of u een 
bepaald bedrag per pagina rekent of niet. Graag wil ik beroep doen op de Wet openbaarheid 
van bestuur/Wet open overheid, ik verzoek u mij afschrift te verstrekken van alle documenten 
waarover u beschikt inzake: 
Wat is het bedrag dat uw gemeente per dag besteedt aan een jeugdige die in een gezinshuis 
geplaatst is; 
De criteria die uw gemeente stelt om een gezinshuis te contracteren; 
De voorwaarde waaronder de raamovereenkomst die uw gemeente stelt om een gezinshuis 
te contracteren; 
Het bedrag dat uw gemeente vanaf het jaar 2016 t/m 2021 uit het gemeentefonds heeft 
ontvangen en hoeveel daarvan is uitgeven aan de zorgvorm die aangeboden wordt door 
gezinshuisouders; 
Het bedrag dat volgens de begroting over de jaren 2016 t/m 2021 van uw gemeente is 
vastgesteld voor de uitvoering van de taken in het kader van de Jeugdwet en dan in het 
bijzonder de gezinshuizen; 
Het bedrag dat uw gemeente over de jaren 2016 t/m 2021 heeft uitgegeven in het kader van 
de Jeugdwet; 
Het aantal jeugdigen in uw gemeente dat geplaatst is in een gezinshuis; 
Het aantal gezinshuizen dat gevestigd is in uw gemeente; 
Het bedrag dat uw gemeente uitgeeft per jeugdige die terechtkomt in een Jeugdzorg 
instelling ten opzichte van het bedrag dat uw gemeente uitgeeft per jeugdige die in een 
gezinshuis wordt ondergebracht. 
 
Ik verneem graag binnen uiterlijk vier weken van u. 
 
Hoogachtend, 
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