
Voorzitter, 

Er gaat geen dag voorbij of in de media wordt er gerept over jeugd en Jeugdzorg. Omdat er 

incidenten zijn, er verantwoordelijke wethouders opstappen of psychiaters de noodklok luiden. En 

terecht. Terecht dat we er met ons allen zo druk om maken. Want, en daar komt ie “de Jeugd heeft 

de toekomst”. Het zal u niet verbazen dat ook Hart voor Schijndel dit cliché omarmt. Zelfs nu, als er 

geld ‘bij moet’.  

We moeten van transitie naar transformatie. En dit kost tijdelijk en structureel extra geld. Hart voor 

Schijndel las ter voorbereiding op dit raadsvoorstel de rapportages van onder andere Transitie 

Autoriteit Jeugd en het integrale verslag van het Algemene Overleg Jeugdzorg dat plaatsvond in de 

Tweede kamer.  We lezen dat administratieve processen van contracteren en facturen nog teveel 

gedoe veroorzaken. Verder is er rust en ruimte en regionale en bovenregionale samenwerking 

noodzakelijk. En hebben meerjarigen contracten met aanbieders van hulp en zorg de voorkeur om 

onze zorg voor de jeugd, specialistisch of niet, in stand te houden en te verbeteren. 

Deze rapportages en bevindingen bevestigen hetgeen we in Boxtel hoorden en hetgeen onze 

wethouder nu verwoord in het raadsvoorstel. We danken de wethouder voor de uitgebreide en 

heldere uitzetting. En waarderen ook de informatie over ons Basisteam Jeugd & Gezin. Duidelijk is 

dat er nog het nodige werk moet worden verzet om kwantitatief maar vooral ook kwalitatief op de 

toekomst voorbereid te zijn.   

Voorzitter, Hart voor Schijndel neemt kennis van het plan transformatie Jeugdhulp en ondersteunt 

de nut en noodzaak. Hart vindt dat de jeugdzorg meer dan de moeite waard is om in te investeren, 

ook als die investeringen forser zijn dan geraamd. Daarbij zetten we graag in op een goede 

samenwerking met huisartsen en hun praktijkondersteuners. In Schijndel is er voor de start van 

Meierijstad al een begin gemaakt met een intensieve samenwerking van die professionals met het 

wijkteam en het Basisteam Jeugd en Gezin – nu de rest van Meierijstad nog. We beseffen ons dat 

hier extra budget voor nodig is. En dat de kosten voor de baten uitgaan.  

Alvorens we instemmen met dit raadsvoorstel hebben we nog 3 vragen aan de wethouder: 

1. Meerdere malen stelden Hart vragen over de voortgang. Over onder meer de aantallen 

jongeren die geholpen zijn en worden en welk budget daarmee gemoeid is. Of we te kort 

komen op het budget. Blijkbaar geen terechte vragen. Andere partijen kregen van u wel die 

kwalificatie voor hun vragen. Maar wederom vraag ik u toch, terecht of onterecht: kunnen 

we, desnoods voor het hele sociale domein, per kwartaal geïnformeerd worden.  Los van de 

halfjaarlijkse bestuursrapportages. CDA tweede kamerlid Peters verwoordde het subliem 

deze week in zijn gesprek met de minister en staatsecretaris: “ Hoe moeilijk kan het eigenlijk 

zijn om daar afspraken over te maken”. 

2. Welke risico’s ziet u momenteel voor onze jeugd in Meierijstad. Zijn er wachtlijsten, vallen er 

betrouwbare aanbieders om, kunnen crisisgevallen niet geplaatst worden? 

3. Welke financiële risico’s ziet u voor de nabije en verre toekomst? 

 

 


