
Motie

Kwaliteit dienstverlening Jeugdbescherming Brabant 

De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van 

20 november 2018 aangaande het regionaal beleidsplan Jeugd

Overwegende dat:

− er een zwartboek over het functioneren van Jeugdbescherming 

Brabant (JBB) is;

− hierin schokkende conclusies staan over meerdere dossiers;

− dit anno 2018 een trieste constatering is;

− JBB zich namelijk richt op de meest kwetsbaren en afhankelijken 

onder ons: kinderen en jeugdigen;
− JBB als onderdeel van Jeugdhulp verbeteringen behoeft;

− kinderen, jeugdigen en hun ouders de dupe zijn bij een niet goed 

functionerend JBB;

− in dit zwartboek ook een casus vanuit onze gemeente vermeld is;

− we niet kunnen toestaan dat het onder onze neus gebeurd;

− extra aandacht op de dienstverlening van JBB vanuit Boxtel dus 

gewenst is;

− de raad dit onderwerp zeer aan het hart gaat en op de hoogte 

gehouden wil worden vanuit haar controlerende taak;
− dit kan bij het standaard raadsagendapunt 7, waarbij het college de 

raad mededelingen kan doen en informatie kan verstrekken over 
actuele zaken.

Besluit:
Roept het college op om de kwaliteit van de dienstverlening van 

Jeugdbescherming Brabant (JBB) en de consequenties van hun 

handelen  voor onze inwoners actief te bewaken en de raad 
periodiek hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Boxtel, 20 november 2018

Fractie BALANS
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Inbreng Regionaal beleidsplan Jeugd; evaluatie en verlenging met 

1 jaar 

Veel moet er nog gebeuren als je de evaluatie bekijkt vanuit de regionale afspraak 
als ook de lokale evaluatie. Voorgesteld wordt om deze beide evaluaties voor 
kennisgeving aan te nemen dus dat doen we dan maar, ook al zijn we teleurgesteld 
dat veel zaken niet of onvoldoende aangepakt zijn in 4 jaar.

Het voorstel is om het vorige plan gewoon met een jaar te verlengen. We worden als 
raad veel te laat gekend in een verlenging en staan nu met de rug tegen de muur 
gezien de tijdsdruk dat het over 6 weken 2019 is en dan de einddatum van de 
beleidsplannen voorbij zijn.
U weet dat BALANS erg veel waarde hecht aan Jeugdzorg en we vinden het een 
gemiste kans dat het college met ons in een eerder stadium gespard heeft over de 
inhoud van het toekomstige plan, mogelijk weliswaar voor een jaar. 
We vragen dit komend jaar om extra communicatie en hopen op meer kansen voor 
lokale aanbieders.
Fijn dat er onlangs, i.h.k.v. de mantelzorgdag, een specifieke avond geweest is voor 
jonge mantelzorgers. Zij verdienen aandacht maar bovenal waardering voor wat zij 
doen! Want ga er maar aan staan als je op zeer jonge leeftijd, soms nog als kind, al 
vol aan de bak moet met mantelzorg voor je dierbaren. Wat gaat u komend jaar nog 
extra doen voor deze jonge mantelzorgers?
De samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en gemeente moet er voor 
zorgen dat het voor de kwetsbare jeugd goed komt. Dat wordt zo kort door de bocht 
gesteld maar daar zijn vele betrokken handjes voor nodig om dat een succes te 
maken. Bent u bereid om daar extra op te letten?

We vinden wel dat er komend jaar extra aandacht nodig is voor de kwaliteit van JBB, 
zeker nu er in Boxtel ook een zeer schrijnend geval bekend is. In andere regio’s 
staan gemeente gezamenlijk op om in actie te komen maar in onze regio blijven de 
bestuurders op hun handen zitten; onvoorstelbaar en teleurstellend. Teleurstellend is
het ook dat de inspectie geen onderzoek instelt naar het reilen en zeilen van deze 
organisatie. 
Het raakt me emotioneel al vanaf de eerste signalen die ons als raad bereikten, 
daarom hebben we brieven over dit onderwerp consequent geagendeerd. Helaas 
kunt u in de agenda van de raad zien dat wij als enige fractie dit signaal niet negeren 
en het geplaatst hebben op de geagendeerde stukken. 
Met plaatsvervangende schaamte heb ik het verhaal gehoord van de in spreekster. 
Moedig en dapper dat ze haar persoonlijke verhaal, hoe schrijnend ook, met ons 
komt delen. Maar het gebeurt dus gewoon onder onze neus, in onze gemeente, en 
we staan er bij en kijken er naar. De tijd van wegkijken is voor BALANS voorbij en 
moet dat voor het college ook zijn. Vandaar dat wij een motie indienen met als titel

Kwaliteit dienstverlening Jeugdbescherming Brabant

Gezien  het belang van het onderwerp rekenen wij op raadsbrede steun en
op een positieve reactie vanuit het college om de vingers extra aan de 

pols te houden over de kwaliteit van de dienstverlening, of het gebrek 

daaraan, van Jeugdbescherming Brabant.
Tot zover.

Wim van der Zanden, woordvoerder.


