
                                          

 

 

Motie 

Volgens art. 28 RvO, Vreemd aan de orde van de dag 
 

De gemeenteraad van Borsele, in vergadering bijeen op 4 maart 2021,  

Constaterende dat : 

- De Inspecties en de Jeugdautoriteit het Plan van Aanpak voor overgang van de zorg van 
cliënten van Intervence naar drie andere Gecertificeerde Instellingen hebben afgekeurd; 

- Dat nu in opdracht van de Minister onderzoek wordt gedaan naar het terugvalscenario: 
overname van Intervence door Jeugdbescherming West; 

- Er hiermee nog geen duidelijkheid is in dit complexe proces. 

 

Spreekt uit dat: 

1. De raad teleurgesteld is over het huidige resultaat van de inspanningen van de 
Bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland om de ontstane situatie rondom de GI-
functie Zeeland op te lossen; 

2. De raad zich constructief opstelt bij het zoeken naar een oplossing in de ontstane situatie  
en daarin de Bestuurscommissie wil steunen; 

 

Is van mening dat:  

- Het borgen van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg aan de meest kwetsbare 
jongeren en hun (pleeg)ouders voorop moet staan; 

- Het van groot belang is dat de Zeeuwse Gemeenten gezamenlijk blijven optrekken om dit 
traject tot een bevredigend einde te brengen; 

- Dat daarbij de dialoog met de Minister, de Inspecties, de Jeugdautoriteit, en de 
betrokken Gecertificeerde Instellingen ,  intensief voortgezet moet worden; 

- Duidelijke communicatie naar cliënten en personeel gewenst is, om zoveel waar mogelijk 
onzekerheid weg te nemen;   

- Behoud van personeel noodzakelijk is en de gemeente daarbij moet doen wat in haar 
macht ligt; 

- Gemeenten door de decentralisatie van de zorg nu al jaren te kampen hebben met 
financiële tekorten in de Jeugdzorg;  

- Dat door de thans ontstane situatie de Zeeuwse gemeenten geconfronteerd worden met 
hoge additionele kosten; 



- Reflectie in een proces als dit van groot belang is voor alle betrokkenen en dus ook voor 
de bestuurscommissie. De raad eerder al opgeroepen heeft tot reflectie op de eigen rol 
en het handelen van de bestuurscommissie. 

- Het college en de bestuurscommissie zorgvuldigheid en gedragenheid boven snelheid 
dienen te betrachten.  
 

Verzoekt het college: 
-  
- Duidelijk te blijven uitdragen dat de borging van de kwaliteit en de continuïteit van de 

zorg de hoogste prioriteit heeft; 
- Nadrukkelijk aandacht te geven aan de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de 

overnemende GI; 
- In te zetten op voortzetting van de p i omdat deze belangrijk is 

voor de structurele invulling van de Jeugdzorg in Zeeland; 
- Zich er van bewust te blijven dat het zo snel mogelijk bieden van zekerheid aan cliënten 

en personeel en behoud van personeel van zeer groot belang is; 
- Te bewerkstelligen dat de ondernemingsraad duidelijk wordt betrokken bij het 

onderzoek; 
- Te bewerkstelligen dat er een duidelijk aanspreekpunt komt voor vragen vanuit cliënten 

en personeel; 
- Deze kaders zo veel waar mogelijk Zeeuws breed te blijven hanteren; 
- Om in de bestuurscommissie aandacht te vragen voor reflectie in dit proces en na afloop 

van dit proces. En de getrokken lessen in een later stadium te delen met de raad;  
- De gemeenteraden beter mee te nemen in het proces en hen in de gelegenheid te 

stellen hun gevoelens mee te geven aan de wethouder naar de bestuurscommissie en zo 
het vertrouwen te blijven behouden;  

- Bij de Rijksoverheid (financiële) steun te vragen in dit proces en daarom deze motie door 
te sturen naar de Minister. 

 

En roept de Rijksoverheid op om 

1. De incidentele extra kosten van de oplossing(en) die volgen uit de tussenkomst van de 
Minister, Inspecties en Jeugdautoriteit te doen bekostigen door de Rijksoverheid; 

2. De voortdurende algemene structurele financiële tekorten op de gemeentelijke 
budgetten voor de Jeugdzorg op te lossen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag;  

 

Ingediend door :  CDA,   Mw. M.M. Koeleman 

Mede ingediend door : SGP/CU,  Hr B. de Jong 

PvdA,   Mw I. Brilleman 


