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Schriftelijke vragen conform art. 39 RvO
het college van burgermeester en wethouders
stopzetten samenwerking Compass

Geacht College,
Recent werd bekend dat de gemeente Nijmegen de samenwerking met
jeugdzorgbedrijf Compass stopzet1. Een bestuurder zonder Verklaring Omtrent
Gedrag of überhaupt enige kwalificatie behandelt kinderen, er zijn onrechte
declaraties en vooral een risico "op ernstige beschadiging van kinderen".
De gemeente Wijchen geeft aan dat er al minder kinderen naar Compass werden
gestuurd, vanwege grote twijfels over verleende zorg. In 2018 werd al bekend dat de
directeur zich onterecht voordoet als therapeut.2 Sinds 2019 werd onderzoek gedaan
naar dit bedrijf door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Er zijn dus al langere
tijd duidelijke signalen van grote misstanden bij dit bedrijf, dat zich richt op het
behandelen van kwetsbare kinderen.
Als SP vinden we dat iedereen goede psychische zorg moet krijgen wanneer nodig.
Voor kinderen is dit al helemaal essentieel. Het is een goede zaak dat de gemeente
de samenwerking met Compass heeft stopgezet. Maar dat het zover heeft moeten
komen, is te erg voor woorden. Het betekent veel veranderingen en ellende, voor
kinderen die alle rust en stabiliteit nodig hebben. Als SP willen wij weten wat de
gemeente gaat doen om kinderen een veilige plek te bieden en misstanden in de
toekomst te voorkomen.
Dit brengt de SP tot de volgende vragen:
1. Wanneer was het College op de hoogte van de ernstige misstanden bij
Compass?
2. Kan het college een tijdlijn geven over de bekende misstanden bij Compass?
3. Hoe kan het dat, ondanks bekende schandalen rond zowel Compass als de
directeur, het bedrijf langdurig zorg kon blijven verlenen voor Nijmegenaren?
4. In Wijchen werden er vanwege signalen al eerder minder kinderen naar
Compass verwezen. Wel kwamen kinderen in acute nood alsnog terecht bij
dit bedrijf.
- Is deze aanpak gecommuniceerd met andere gemeenten? Zo ja, heeft
Nijmegen deze aanpak gevolgd, zo nee, waarom niet?
- Zijn er kinderen uit Nijmegen die recentelijk structureel zorg ontvingen
van Compass? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het?
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Is er ook in Nijmegen sprake van geweest dat kinderen in acute nood
terecht kwamen bij Compass, of een ander bedrijf dat “faalt op vele
fronten”? Zo ja; wat zijn de gevolgen hiervan geweest en hoe zijn deze
gevolgen ondervangen?
Kinderen zonder acute noodsituatie moeten nu opnieuw op zoek naar een
aanbieder van jeugdzorg. Wat doet de gemeente Nijmegen om te zorgen dat
deze kinderen zo snel mogelijk terecht komen bij adequate hulpverlening?
Nadat Compass in oktober onder toezicht werd gesteld, werd duidelijk dat de
zorgverlening een ramp was. De gemeente Wijchen geeft zelf al aan dat de
inspectie veel te laat actie ondernam.
- Hoe wordt er normaliter gecontroleerd op de kwaliteit van de
jeugdzorg?
- Is het college het met ons eens dat de inspectie ernstig heeft gefaald?
Zo nee, waarom niet?
- Welke acties onderneemt het College om soortgelijke misstanden te
voorkomen?
Is het College van mening dat wij de kwaliteit van de jeugdzorg in Nijmegen
voldoende kunnen garanderen? Licht toe.
De huidige aanbestedingsprocedure heeft deze misstanden duidelijk niet
kunnen voorkomen. Welke stappen onderneemt het college om dit te
voorkomen bij de aanbesteding in 2022?
Is het college bereid het aanbesteden van de jeugdzorg lokaal te
heroverwegen, bijvoorbeeld door een onderzoek naar inbesteden (het zelf
uitvoeren van deze zorg als gemeente) op te starten?

Met vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie
Maarten Sweep

