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Onderwerp

Schriftelijke vragen /Zorgen over jeugdzorg

Geacht college,
We lezen in verschillende media dat de tekorten in de jeugdzorg toenemen, terwijl uit gegevens van de
CBS blijkt dat de vraag naar zorg toeneemt. Na de doordecentralisatie van de jeugdzorg zijn volgens het
CBS de verwijzingen door de gemeente toegenomen. Van gemiddeld 14% in 2014, tot 21% in 2015 tot 30% in
2017. Maar de belangrijkste verwijzer naar jeugdzorg blijkt de huisarts te zijn.
Ook is er ondertussen veel gepubliceerd over onze onmacht in de jeugdzorg. Denk aan de VPRO
documentaire van november 2017, getiteld Alicia, over zogenaamde Carrousel-kinderen. Kinderen die van
instelling naar instelling of pleeggezin worden doorverwezen. Er zit een grote kloof tussen onze goede
bedoelingen en vooral ook wensen en hoe onze systematisch en bureaucratisch beleid uitpakt voor
kinderen, jong volwassen en hun ouders.
De transitie in de jeugdzorg is gebaseerd op de veronderstelling dat dichter bij huis – lees uitgevoerd door
de gemeente – het beter en vooral ook goedkoper kon. Maar uit een evaluatie van begin dit jaar is
aangeboden aan minister De Jonge, is dat nog niet gebleken.
Kinderen en jong volwassen hebben vooral een thuis nodig, mensen die van hun houden en dagelijks laten
blijken dat het kind of de jong volwassen er toe doet. Uit huis plaatsen is geen oplossing; wel het steunen
en ont-stressen van gezinnen en verzorgers. Toch zitten volgens het CBS 12% van onze zorgkinderen en
jongvolwassen in een inrichting.
Het CDA heeft om het bovenstaande verschillende zorgen en vragen aan het college waarop zij graag
antwoord krijgt:
1. Hebben wij Helmondse ‘Carrousel-kinderen’ die sinds 2014 al verschillende keren zijn overgeplaatst van
pleeggezin naar instelling of anderszins?
2. Zo ja, worden de verzorgers of ouders begeleid bij het op orde krijgen van hun leven, zodat zij weer zelf
voor hun kinderen kunnen zorgen?
4. Welk percentage Helmondse kinderen zit in een open en welk in een gesloten inrichting sinds 2014?
3. Hoe verloopt het aantal verwijzingen naar jeugdzorg in de gemeente vanaf 2014? Neemt het percentage
verwijzingen door de gemeente met andere woorden toe?
4. Worden er door de gemeente in Helmond met regelmaat gesprekken gevoerd met de belangrijkste
verwijzer naar jeugdzorg, de huisartsen?
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5. Verwacht het college in de begrotingsperiode 2019 – 2022 een tekort in de jeugdzorg?
6. Welke gesprekken/processen vinden er in Helmond plaats om de kwaliteit van de jeugdzorg te
verbeteren en meer te laten aansluiten op wat we ondertussen weten uit onderzoek, documentaires,
evaluaties en praktijkervaringen?
Met vriendelijke groeten,
Namens de CDA Fractie,
Dèsirèe Meulenbroek, raadslid
Ron Peters, fractiesecretaris
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