Vragenhalfuurtje raadsvergadering 7 mei 2019
Zorgen over Jeugdzorg: oorzaak meerkosten, regionale
solidariteitsafspraken en breed maatschappelijk signaal oppakken.
Geachte College,
Al langere tijd vragen we als BALANS aandacht voor de problemen binnen
de Jeugdzorg. Problemen op het gebied van kwaliteit, organisatie en
kosten. Waar het eerst nog leek dat we als Boxtel financiële problemen
hadden vanwege het feit dat De La Salle in Boxtel is gevestigd, is
inmiddels duidelijk dat de problemen rondom Jeugdzorg in heel veel
andere gemeenten ook spelen. Dagelijks staan er berichten in de krant
over dit onderwerp, waarbij de organisaties in de jeugdzorg zelf ook aan
de bel trekken en aangeven dat het zo niet langer kan.
In de vorige raadsvergadering gaf de wethouder Financiën in duidelijke
bewoordingen aan dat de overschrijding van 1,9 miljoen niet klakkeloos
geaccepteerd zou worden, een wat ons betreft zeer terecht standpunt.
Maar inmiddels zijn we een aantal weken verder, hebben we niets meer
gehoord inzake deze kwestie en staan, zoals gezegd de kranten vol met
artikelen over Jeugdzorg.
Wij vinden Jeugdzorg van veel groter belang dan allerlei pilots op het
gebied van groen en duurzaamheid. Het gaat immers om problemen die
nu spelen en die nu opgelost moeten worden. Liever twee miljoen minder
voor hobbyprojecten, dan jeugd die tussen wal en schip valt door twee
miljoen tekort op budget Jeugdzorg!
Om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken hebben we de
volgende vragen:
• Wat was de reactie van de regiopartners naar aanleiding van uw
waarschuwing aan de regio dat Boxtel niet klakkeloos de 1,9 mln
meerkosten voor jeugdzorg accepteert en eerst de raad
besluitvormend daarover aan zet komt ?
• Is er hierover intussen een duidelijke solidariteitsafspraak met
de regio gemaakt? Zo ja, wat is deze afspraak? Zo nee, wanneer
verwacht u duidelijkheid?
• Is er intussen onderzocht welke factoren expliciet de oorzaak
vormen van deze vermelde meerkosten? Zo ja, wat zijn deze
factoren? Zo nee, gaat u dat, net als bijvoorbeeld de gemeenten in
de regio West Brabant, onderzoeken?

• De reeds lange tijd door ons geuite zorgen over Jeugdzorg krijgen
nu een breed vervolg; is dat voor u ook reden om dit bredere
maatschappelijk signaal te ondersteunen en te zoeken naar
adequate oplossingen?
Tot slot, als BALANS vinden we Jeugdzorg één van de belangrijkste
onderwerpen van dit moment. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in
de gaten en kwamen daarbij dit magazine tegen over verbeterde
meldcode waardoor leerkrachten sneller en beter kunnen reageren als er
thuis iets misgaat met kinderen. Zo meteen na mijn bijdrage geven we
raadsleden en leden van het college een exemplaar van dit magazine.
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