
 
 
  
Van: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Verzonden: vrijdag 2 september 2022 09:15 
Aan: Info Vlieland <info@vlieland.nl>  

Onderwerp: woo verzoek 

 

xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
Datum 3 september 2022 
Betreft Woo/Wob-verzoek 
Referentie xxxxxxxxx 
 
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, 
xxxxxxxx 


