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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde aan het College van GS, gesteld 
door Y. Lutfula, Socialistische Partij, betreffende het bezuinigen jeugdzorginstelling Trajectum, IAG de 
Molenhorst. 
 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

De SP fractie wil over de bezuinigen bij jeugdzorginstelling Trajectum, IAG de Molenhorst een aantal 
vragen stellen aan de gedeputeerde. 
 

1. Wat is uw reactie op het bericht dat jeugdzorginstelling Trajectum, IAG de Molenhorst 59 plaatsen 
moet wegbezuinigen?  
 

2. Wat is de overweging om per direct 3 ton in 2010 te bezuinigen en in 2010 5 ton op de zorg die 
IAG de Molenhorst levert? 
 

3. Hoeveel jeugdhulpverleners zullen door deze bezuinigingen ontslagen worden? 
 

4. Hoeveel gezinnen kan IAG de Molenhorst hierdoor minder begeleiden? 
 

5. Hoeveel jeugdigen zullen door deze bezuinigingsmaatregel langer moeten wachten op zorg?  
 



6. Bent u met de SP van mening dat het onwenselijk is dat provincie bezuinigen op ambulante 
hulpverlening zolang de gemeenten deze hulp niet (goed) georganiseerd hebben? Zo nee, waarom 
niet?  
 

7. Bent u met de SP van mening dat de Centra voor Jeugd en Gezin wel ambulante zorg kunnen 
leveren, maar dat dit iets anders is dan de intensief ambulante hulpverlening zoals IAG de 
Molenhorst dit levert? Zo nee, waarom niet? 
 

8. Bent u met de SP van mening dat de specialistische zorg en kennis die IAG de Molenhorst in de 
loop der jaren heeft opgebouwd, niet zomaar wegbezuinigd mag worden, zodat deze kennis en 
specialistische zorg in één keer wegvalt? 
 

9. In hoeverre zijn gemeenten in staat om, zonder indicatie van Bureau Jeugdzorg, deze intensief 
ambulante zorg in te schakelen?  
 

10. Wat gaat u doen om te voorkomen dat provincie bezuinigen op intensief ambulante 
jeugdzorgtrajecten als gevolg van het Afsprakenkader tussen de provincie en het Rijk? 
 

11. Hoe gaat u ervoor zorgen dat gezinnen, wanneer zij dit nodig hebben, snel en gemakkelijk een 
intensief ambulant hulptraject kunnen volgen? 
 

Namens de fractie van socialistische Partij en hoogachtend, 
 
Y. Lutfula 
 


