
Schriftelijke vragen (artikel 36 RvO) 
 
 
Datum: 09-09-2014 
 
 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
 
Onderwerp: 
 
Uitvoering nieuwe Jeugdwet 
 

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk te 
beantwoorden:  
 

1)   Kan het College aangeven waarom, blijkens een artikel van Omroep Gelderland, op 09-09-2014 

overleg heeft plaatsgevonden met de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over de uitvoering 

van de nieuwe Jeugdwet met Bureau Jeugdzorg Gelderland en o.a. Regio Rivierenland, 

waarvan Buren onderdeel is?  

 

2)   Kan het College aangeven welke toezegging de gemeente Buren heeft gedaan in dit overleg  

over meebetalen aan de extra kosten van de overgang van jeugdzorg naar gemeenten aan 

Bureau Jeugdzorg? 

 

3)    Hoe verhoudt dit overleg zich tot de mail die wethouder Van Alfen in juli j.l. stuurde, waarin hij 

liet weten zich niet te herkennen in het beeld dat staatssecretaris Teeven zorgen had over de 

uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de gemeente en de regio snel afspraken moesten maken 

met Bureau Jeugdzorg Gelderland en de toezegging dat bestuurlijke afspraken zijn gemaakt?  

 

4)    Kan het College aangeven waarom de Raad niet op de hoogte is gesteld van een brief van de 

staatssecretarissen van Rijn en Teeven gedateerd 3 juli 2014, waarin zij hun zorgen uitspreken 

en o.a. de wethouders jeugd van de Regio Rivierenland verzoeken voor 1 augustus in 

gezamenlijkheid schriftelijk te informeren of de wettelijke taakuitvoering zoals opgelegd in artikel 

12.4 van de Jeugdwet is geborgd? 

 

5)   Welke stappen zijn er door de wethouder genomen naar aanleiding van deze brief? 

 

Met andere woorden, hoe is het mogelijk, dat in het kader van de actieve informatieplicht, de raad niet 

van bovengenoemde informatie in kennis is gesteld. 

 

 

 

 

 



Toelichting:, 

  

In juli j.l. berichtte de regionale pers dat staatssecretaris Teeven zich zorgen maakt over de uitvoering 

van de nieuwe Jeugdwet in Gelderland. Volgens Teeven moeten de gemeenten en de 7 regio's nu snel 

afspraken maken met Bureau Jeugdzorg Gelderland (BJZ).  

 

Op 09-09-2014 blijkt uit een artikel van Omroep Gelderland, dat overleg heeft plaatsgevonden met de 

staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet met Bureau 

Jeugdzorg Gelderland en o.a. Regio Rivierenland, waarvan Buren onderdeel is. 

 

Er is een brief gedateerd 3 juli 2014 gestuurd aan de wethouders jeugd, waarin de staatssecretarissen 

Teeven en Van Rijn verzoeken voor 1 augustus in gezamenlijkheid hen schriftelijk te informeren of de 

wettelijke taakuitvoering zoals opgelegd in artikel 12.4 van de Jeugdwet is geborgd. 

 

Gezien de actualiteit van deze informatie en het onvoldoende geïnformeerd zijn van de raad, verzoek ik 

u deze vragen per omgaande te beantwoorden. 

 

 
Naam en ondertekening: Annie Benschop – PvdA          
 
 
 
 

http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2062391/laat-me-niet-door-teeven-opjutten.htm

