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Boxtel, 5 augustus 2019 
 
Betreft: Vragen ex artikel 37 RvO, specialistische jeugdzorg 

 

De voorgeschiedenis 

In 2015 zijn alle gemeenten geconfronteerd met de opdracht om de jeugdzorgtaken als 
gemeente over te nemen waarbij tegelijkertijd de budgetten vanuit de Rijksoverheid met 
15% werden gekort. Aangezien een dergelijke transitie (nagenoeg) altijd met extra lasten 
gepaard gaan, werd ook de gemeente Boxtel en daarmee de jeugdzorg in Noordoost-
Brabant en de zorginstellingen op achterstand gezet. 

De afgelopen jaren was het een (bijna) onbegonnen klus om met de gekorte budgetten in 
het achterhoofd toch goede zorg te blijven verlenen. Als gezamenlijke gemeentes binnen de 
regio hebben wij steeds bij moeten plussen. Zolang dat de zorg ten goede komt en de 
financiering vanuit de gemeente een haalbare kaart is hebben wij daar echter weinig moeite 
mee. 

In de afgelopen periode is er voor gekozen om de jeugdzorg meer te concentreren op zorg 
aan huis of, wanneer dit niet mogelijk is, bij pleeggezinnen dan wel gezinshuizen. Wij staan 
daar nog steeds volmondig achter vanuit de overtuiging dat zorg op maat zo het beste kan 
worden geboden. Daarbij is voor ons de beschikbaarheid en juiste kwaliteit van zorg altijd 
leidend geweest. Dat de zorg thuis/dichtbij huis wellicht goedkoper is dan in een instelling, is 
wat ons betreft een bijkomstig voordeel.  

Specialistische jeugdzorg in gevarenzone? 

Uit berichten in de media hebben wij begrepen dat er binnen de regio plannen zijn om 
jaarlijks 10 miljoen euro te korten op de specialistische jeugdzorg. De zorgaanbieders in de 
regio zijn hiervan erg geschrokken aangezien dit volgens hen leidt tot een sterk versnelde 
afbouw van bedden terwijl vervangende zorg niet tijdig geregeld kan zijn. Hierdoor zou de 
zorg voor 125 tot 200 jongeren zonder adequate hulp komen te zitten. Wij maken ons hier 
dan ook grote zorgen over. Temeer daar dit aan jeugdigen en hun ouders die aangewezen 
zijn op specialistische zorg niet of nauwelijks uit te leggen is.    
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Aangezien de continuïteit van de zorg wat ons betreft een must is zijn wij van mening dat 
bezuiniging op de zware zorg uit den boze is zolang er nog geen goed alternatief voor 
handen is. Bezuinigen op het aantal bedden enkel en alleen om financiële redenen is wat 
ons betreft dan ook geen optie.  

Alhoewel wij beseffen dat Den Haag tot op heden te weinig geld uit wil trekken voor de 
jeugdzorg mag dit volgens ons nooit leiden tot overhaaste beslissingen. 

 

In verband hiermee hebben wij de volgende vragen: 

1. Klopt de berichtgeving dat er een voorstel ligt dan wel komt om volgend jaar 10 miljoen 
euro minder aan gespecialiseerde jeugdzorg uit te geven als regio Noordoost-Brabant? 

2. Zijn er (in de regio) goede alternatieven voorhanden om de eventuele gaten in de 
gespecialiseerde jeugdzorg gaan vallen op te vangen? Als er gespecialiseerde zorg nodig is 
zal het niet zo zijn dat de indicatie zomaar verandert zodat er alleen maar lichte zorg nodig 
is. 

3. In hoeverre is zorg dichter bij huis in alle gevallen een goed alternatief voor intramurale 
gespecialiseerde jeugdzorg? 

4. Uit de berichtgeving maken wij op dat er bezuinigd gaat worden op de bedden in de 
gespecialiseerde jeugdzorg voordat er dichter bij huis goede alternatieven gerealiseerd zijn. 
Is deze conclusie (wellicht deels) terecht? Zo nee, hoe moeten wij e.e.a. dan zien? Zo ja, 
waarom is deze keuze gemaakt? 

5. Welke consequenties heeft e.e.a. wellicht voor het binnen de zorgorganisaties werkzame 
personeel? 

6 Gaat u als gemeentebestuur naar aanleiding van of voorafgaand aan eventuele 
beslissingen z.s.m. in overleg met de betrokken gemeenteraden? 

7. Gaat u, dan wel de jeugdzorg-regio z.s.m. in overleg met de eventueel gedupeerde 
instellingen? Zo ja, wanneer? 

8. Bent u, ondanks het feit dat u hierover al eens aan de bel heeft getrokken, bereid om 
samen met alle andere gemeentes uit de jeugdzorg-regio aan de bel te trekken bij minister 
De Jonge over het feit dat er onvoldoende geld beschikbaar wordt gesteld om de jeugdzorg 
adequaat uit te voeren? 

9. Hoe komt het dat berichten over de (wellicht voorgenomen) beslissing om te gaan 
bezuinigen op gespecialiseerde jeugdzorg in het zomerreces naar buiten zijn gebracht? 

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
Dave van de Ven, 
Fractievoorzitter  
 


