
 
 

 

AAN  

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond  

DOOR TUSSENKOMST VAN  

de griffier 
 

Herten, 29 Oktober 2019  

Geacht college,  

Onlangs kwamen in de media berichten over een rechtszaak welke aangespannen werd 
door een aantal aanbieders in de jeugdhulp tegen 10 gemeenten in de regio Haaglanden. 
Reden voor het aanspannen van deze rechtszaak lag in de tarieven die door de 
samenwerkende gemeentes in de inkoopprocedure werden gebruikt. Deze tarieven worden 
door de aanbieder in de jeugdhulp gezien als te laag en niet kostendekkend.  
 
De jeugdhulpaanbieders kregen – kort gezegd – gelijk van de rechter.  
 
Een samenvatting met verwijzing naar de uitspraak is bijgevoegd. 
 
 
Een en ander brengt de VVD-fractie tot de volgende vragen: 
 

1. Zijn door de Regio Midden-Limburg i.c. de gemeente Roermond bij de inkoop- en 
aanbestedingsprocedure tarieven gehanteerd die in het licht van de uitspraak van de 
Haagse voorzieningenrechter als ‘te laag’ kunnen worden beschouwd? 
 

2. Zijn bij de Regio Midden-Limburg i.c. de gemeente Roermond klachten of bezwaren 
ontvangen van aanbieders in de jeugdhulp over het niet kostendekkend zijn van de 
overeengekomen tarieven? 
 

3. Zijn in de Regio Midden-Limburg al rechtszaken aanhangig gemaakt over 
tariefstellingen bij de jeugdzorg? 

 
4. Wordt door de Regio Midden-Limburg i.c. de gemeente Roermond proactief 

gehandeld om eventuele rechtszaken over tarieven in de Jeugdzorg te voorkomen? 
 



 
 

5. Indien vraag 1 met ‘ja’ kan of moet worden beantwoord, wat is dan de inschatting 
van het totale financiële risico voor de gemeente Roermond voor de jaren 2019 e.v.? 
 

6. Is er een risico voor de gemeente Roermond dat door deze uitspraak in een geschil 
over tarieven ook op andere terreinen van het sociaal domein discussie gaat 
ontstaan over tariefstellingen? 

 
 
Ik zie uw beantwoording met bijzondere interesse tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ernest Oele 
Raadslid 
Voorzitter Audit Comité 
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