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Situatie jeugdhulpaanbieder Dokter Bosman 
Vrijdag 1 november jl. publiceerde Follow The Money een artikel over de financiële situatie rond de jeugd ggz-

aanbieder Dokter Bosman. Hierin wordt gesproken over een ‘duivels dilemma’. Daar is inderdaad sprake van. 

Graag informeren wij u over de achtergrond. 

 

Primair is de continuïteit van de zorg voor de 400 jeugdige cliënten uit Utrecht West (Montfoort, Oudewater, 

Woerden, De Ronde Venen en Stichtse Vecht) van het grootste belang. Daarnaast is het vervolgens niet de taak 

van de gemeenten om overheidsgeld voor de jeugdzorg te steken in een particuliere organisatie met winstoogmerk 

omdat daar de financiële bedrijfsvoering niet op orde is. Zorggeld moet immers aan goede kwaliteit zorg worden 

besteed (en niet aan bedrijfsvoering). Op dit moment zijn wij nog volop in gesprek met de nieuwe investeerder 

(DRB) en met andere betrokkenen om zicht te krijgen op een verantwoorde financiële bedrijfsvoering bij Dokter 

Bosman. Dat moet ons weer vertrouwen geven dat de continuïteit van de zorg voor onze 400 cliënten bij dokter 

Bosman is gegarandeerd. 

 

Zorgcontinuïteit 
Voor onze gemeenten is van essentieel belang dat de cliënten die in behandeling zijn bij Dokter Bosman duurzaam 

zorg blijven ontvangen. Daarom spreken wij al sinds deze zomer met bestaande en nieuwe zorgaanbieders om 

indien nodig cliënten te kunnen herplaatsen. Daarnaast is melding gedaan van onze zorgen bij de continuïteit van 

de zorg die onze cliënten ontvangen via Dokter Bosman bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Alles is er 

immers op gericht om de continuïteit van zorg voor onze cliënten te kunnen blijven garanderen. 

 

Vordering Utrecht West 

Utrecht West is één van de grotere schuldeisers van Dokter Bosman. Dit vanwege de terugvordering van een 

gezamenlijk bedrag van bijna 1 miljoen euro voor onterecht gedeclareerde jeugdhulp over de jaren 2016 tot en met 

2018. Utrecht West vordert dit bedrag terug en startte met het aanhangig maken van een rechtszaak omdat Dokter 

Bosman niet wilde bewegen.  

 

Overname Dokter Bosman 
Tijdens de gesprekken met de nieuwe investeerder achter Dokter Bosman over een schikking met de crediteuren 

bleek dat dokter Bosman financieel in een zeer zorgelijke situatie zit. Er lag een faillissementsverzoek vanuit de 
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Belastingdienst per 6 augustus. Dit is na een schikking van Dokter Bosman met de Belastingdienst van tafel 

gehaald, juist doordat Dokter Bosman beroep deed op die externe financier: DRB Investments. Dit is een voor 

deze overname opgerichte bv van aantal investeerders. Deze bv wil onder voorwaarden Dokter Bosman 

overnemen. 

 

Stand van zaken 
Gesprekken vanuit Utrecht West lopen nu met DRB. De belangrijkste voorwaarde voor overname door DRB is dat 

50% van de vordering wordt kwijtgescholden en 50% door DRB wordt betaald, ingaande eind 2020. Utrecht West 

gaat hier niet voorshands mee akkoord. De verhouding tussen de investering van DRB en het verzoek aan Utrecht 

West om 500.000 euro kwijt te schelden vinden we niet reëel. Het is immers niet de taak van de gemeenten om 

overheidsgeld te steken in een particuliere organisatie om daar de financiële bedrijfsvoering op orde te krijgen.  

In het belang van nog lopende gesprekken kunnen we op dit moment geen verdere informatie verstrekken. Zodra 

over de uitkomst van de lopende gesprekken meer zekerheid bestaat, zullen wij u verder informeren. 

 

Voortgang veranderagenda en ontwikkelopgaven 
Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) 
Op 10 april jl. zijn de gemeenten geïnformeerd over een omvangrijk datalek bij Samen Veilig Midden Nederland 

(SVMN) (zie RIB#19, 10 april 2019). Hierna is met de 6 jeugdzorgregio’s een aantal acties ingezet (zie RIB #28 

van 21 mei 2019). Op 3 oktober jl. (zie RIB #63) bent u geïnformeerd over de onderzoeken en uitgevoerde 

verbeterplannen. 

 

Met deze raadsinformatiebrief  informeren wij u over: 

 de door SVMN opgestelde veranderagenda en de verdere concretisering vanuit SVMN hier op; 

 het totale overzicht van alle ontwikkelopgaven waarmee wij samen met de andere Utrechtse 

jeugdzorgregio’s sturen op de ontwikkelingen van SVMN en de keten van jeugdbescherming en huiselijk 

geweld.  

 

Duiding van de ontwikkelingen 

Zoals u in de bijlagen kunt lezen, werkt SVMN tegelijkertijd aan een aanzienlijk aantal ontwikkelopgaven. Wij zien 

dat “de luiken open gaan” bij SVMN. In bijgevoegde concretisering van de veranderagenda kunt u zien welke 

effecten worden beoogd,  welke concrete acties al zijn uitgevoerd en welke acties op de planning staan. Hetgeen 

SVMN nu op korte termijn heeft laten zien met haar concrete acties, maakt dat wij vertrouwen hebben in een 

verdere positieve doorontwikkeling die wij nauwgezet volgen en zo nodig bij sturen. Hierin werken wij samen met 

de 25 gemeenten van de andere Utrechtse jeugdregio’s. 

 

Raadsbijeenkomst  
In het laatste kwartaal van dit jaar wordt een raadsbijeenkomst georganiseerd samen met SVMN. In deze 

bijeenkomst staan we stil bij de werkzaamheden van SVMN en de rol van de gemeente. Speciale aandacht gaat uit 

naar complexe casuïstiek voortkomend uit de evaluatie van de maatwerktafels en hoe wij als gemeente Stichtse 

Vecht hier mee om gaan. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-69-Bijlage-1-Veranderagenda-Samen-Veilig-Midden-Nederland-V22-05-2019.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-69-Bijlage-2-Concretisering-veranderagenda-SVMN.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-69-Bijlage-3-Ontwikkelopgaven-SVMN-en-keten-van-jeugdbescherming-en-Huiselijk-geweld.pdf

