
Vragen van het lid Siderius (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport over de Mutsaersstichting die wordt bedreigd in haar voortbestaan, waardoor 

er kwetsbare kinderen op straat dreigen te belanden (ingezonden 26 november 2014).  

Vraag 1  

Acht u het wenselijk dat jeugdzorgorganisatie «de Mutsaersstichting» in haar voortbestaan 

wordt bedreigd en er 1.000 gezinnen op straat dreigen te belanden, omdat de gemeente en de 

jeugdzorginstelling niet tot overeenstemming kunnen komen over de inkoop van jeugdzorg 

vanwege een onoverbrugbaar verschil van ongeveer 10 miljoen euro? Zo nee, welke 

maatregelen gaat u nemen zodat deze jeugdzorgorganisatie niet failliet gaat en deze gezinnen 

met kwetsbare kinderen niet op straat komen te staan, maar continuïteit van zorg behouden 

blijft?  

Vraag 2  

Wat is uw oordeel over het feit dat de Transitie Autoriteit Jeugd zegt niet te kunnen 

bemiddelen tussen beide partijen dan wel een oordeel geven over de ontstane situatie en haar 

handen van de situatie aftrekt? Acht u het wenselijk dat de door u ingestelde Transitie 

Autoriteit Jeugd – die in dergelijke situaties tot een oplossing dient te komen – stelt dat de 

beide partijen er maar samen uit moeten komen en vervolgens niets meer doet? Is dit de 

gebruikelijke werkwijze van de Transitie Autoriteit Jeugd en zo ja, acht u dit wenselijk?  

Vraag 3  

Vindt u het van behoorlijk bestuur getuigen dat u ondertussen dreigt met een indeplaatstelling 

in plaats van met een gedegen oplossing te komen waardoor de Mutsaersstichting kan blijven 

bestaan, 2.069 gezinnen en kwetsbare kinderen hun zorg behouden en 350 

jeugdhulpverleners niet op straat komen te staan? Kunt u dit uitgebreid toelichten?  

Vraag 4  

Kunt u toelichten op welke zorginstellingen de betrokken gezinnen en kwetsbare kinderen 

terug kunnen vallen voor hun zorg na 1 januari 2015?  

Vraag 5  

Zijn er bij u nog meer situaties bekend waarin de Transitie Autoriteit Jeugd geen advies kan 

geven of bemiddeling kan aanbieden omdat deze stelt geen oordeel over de situatie te kunnen 

geven? Zo ja, bent u bereid de Kamer te informeren over deze situaties?  

Vraag 6  

Vindt u het van fatsoen getuigen dat u weigert bij incidenten in de jeugdzorg na 1 januari 

2015 Kamervragen te beantwoorden over deze incidenten?1 

Vraag 7  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z21698.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvincieblad%257CWaterschapsblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dSiderius%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20141126%26epd%3d20141126%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4#ID-2014Z21698-d37e89


Kunt u toelichten hoe u het zogenaamde AWBZ-gat met betrekking tot de jeugdzorg in 

Midden-Limburg gaat oplossen? Welke maatregelen heeft u reeds genomen?2 

Vraag 8  

Bent u bereid om deze vragen uiterlijk vrijdagmiddag 28 november 2014 te beantwoorden in 

verband met de nieuwe deadline voor de inkoop van jeugdzorg? Zo nee, waarom niet?  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z21698.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvincieblad%257CWaterschapsblad%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dSiderius%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20141126%26epd%3d20141126%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4#ID-2014Z21698-d37e105

