
Datum 12 augustus 2022 

Betreft Woo/Wob-verzoek 

Referentie Gezinshuis 

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. 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: 

1. Watis het bedrag dat uw gemeente per dag besteedt aan een jeugdige die in een gezinshuis 

geplaatst is; 

e  Het product Gezinshuizen is via de outputgericht inkoopvariant (Landelijke inkoopvariant) ingekocht. 

In dit geval betekent dat dat we een maandtarief kennen te weten: € 4367,65. Deze kunt u 

omrekenen naar een dagbedrag. 

e  Deze informatie is ook openbaar te raadplegen op de website voor aanbieders Tabel Stamgegevens 

Jeugd Regio Eindhoven vanaf 2022 versie 8 website.xlsx (live.com). Het product Gezinshuizen is 

een van de producten binnen de overeenkomst Jeugdhulp Verblijf voor de inkoopregio Samen voor 

Jeugd. Meer informatie vindt u ook op Zorgaanbieders Eindhoven 

2. De criteria die uw gemeente stelt om een gezinshuis te contracteren; 

In de PDC zijn de kwaliteitscriteria benoemd waaraan een aanbieder dient te voldoen ten behoeve 

van de uitvoering van deze gevraagde dienstverlening. Deze PDC jeugd is ook te vinden op onze 

website Zorgaanbieders Eindhoven expliciet bij veel gestelde vragen PDC Jeugdhulp 2022 versie 

2.0.pdf (eindhoven.nl). In de inhoudsopgave kunt u doorklikken naar de productomschrijving van 

Gezinshuizen. 

Daarnaast zijn in het Programma van Eisen in de open house procedure Jeugdhulp Verblijf nadere 

eisen gesteld aan de aanbieder. Deze zijn te vinden in Bijlage 10 Programma van Eisen Sociaal 

domein gemeente Eindhoven-Jeugd. (Zie bijlage, kolom AE- regel 3 t/m 62. In deze kolom staan de 

Bijlage 10 

specifieke eisen voor gezinshuizen benoemd.P!99'e7m2 van Bsen 

  

3. De voorwaarde waaronder de raamovereenkomst die uw gemeente stelt om een gezinshuis te 

contracteren; 

Bijgevoegd de overeenkomst die de gemeente sluit met aanbieders voor onder meer het product 

Gezinshuis (indien aan alle eisen is voldaan). 

  

Overeenkomst 

Jeagdhulp - Verblijf 2 

4. Het bedrag dat uw gemeente vanaf het jaar 2016 /m 2021 uit het gemeentefonds heeft ontvangen 

en hoeveel daarvan is uitgeven aan de zorgvorm die aangeboden wordt door gezinshuisouders; 

De middelen voor jeugd zijn sinds 2019 grotendeels in de algemene uitkering (gemeentefonds) opgenomen. 

Van 2015 tot en met 2018 ontving de gemeente de middelen voor de ‘nieuwe’ jeugdtaken via een integratie- 

uitkering. 

De integratie-uitkeringen voor jeugd waren als volgt: 

2016: € 4.914 min 

2017: €4.453 min 

2018: € 4.870 min 

2019: € 0,6 min 

2020: € 0,9 min 

  

Een schatting van de tweede vraag is te maken, gemiddeld gaat het om ongeveer 36 maanden volle 

bezetting per jaar geplaatst in gezinshuizen (gaat hierbij om meerdere kinderen met wisselende lengten van 

verblijf). 

Dit komt op een gemiddelde van €157.235,40 per jaar, gebaseerd op de huidige prijs per maand. 
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5. Het bedrag dat volgens de begroting over de jaren 2016 /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; 

De begroting wordt alleen uitgesplitst naar domeinen, het is niet specifiek op productniveau uitgesplist. 

Daarom ook alleen een overzicht van de begrotingen jeugd: 

2016: 6.084 min 

2017:7.898 min 

2018: 8,238 min 

2019: 9.041 mn, 

  

6 _ Het bedrag dat uw gemeente over de jaren 2016 t/m 2021 heeft uitgegeven in het kader van de 

Jeugdwet; 

Genoemde bedragen zijn de lasten per saldo (oftewel: lasten -/- baten). 

2016: 7.196 min 

2017: 8.105 min 

2018: 8.238 min 

2019: 8.619 min 

2020: 8.522 min 

2021: 9.566 min   

7 Het aantal jeugdigen in uw gemeente dat geplaatst ís in een gezinshuis; 

Om een realistisch antwoord te kunnen geven zijn de aantallen van 2021 opgevraagd. In totaal zijn 7 

kinderen in dat jaar in een gezinshuis geplaatst geweest (de lengte van het verblijf was sterk variabel per 

kind). 

8. Het aantal gezinshuizen dat gevestigd is in uw gemeente; 

In onze gemeente bevinden zich geen gecontracteerde gezinshuizen door onze inkoopregio Samen voor 

Jeugd. 

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. 

Bijgevoegd een vergelijking met de tarieven voor de producten Jeugdhulp Verblijf (zie vraag 1). Deze 

producten zijn niet geheel vergelijkbaar met het product ‘gezinshuis’. In de bedragen voor Jeugdhulp Verblijf 

is namelijk ook behandeling inbegrepen. U kunt ook zorgaanbieders.eindhoven.nl raadplegen. 
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