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Wat kunnen raadsleden met
jeugdzorg?Helemaal niks!

Arno Heesakkers
Den Bosch/Oss

W
ie snapt nog hoe
de hazen lopen in
de jeugdzorg?
Wie heeft nog
grip op de wacht-

lijsten, op de uitgaven die de pan
uitrijzen en gemeenten geld- en
kopzorgen geven omdat Den Haag
hen daarmee té mondjesmaat
helpt? Wie heeft nog zicht op wat
goed en vooral op wat fout gaat?
En wie kan aan de knoppen
draaien om ervoor te zorgen dat
alle kinderen en jongeren de hulp
krijgen waar zij recht op hebben?

Steeds meer raadsleden vragen
het zich ernstig af. Zo ook in Oss
en in Den Bosch. Want knoppen?
Zij hebben ze niet. Invloed uitoe-
fenen? Zij kunnen het niet. On-
langs gingen daarom in Oss gelui-
den op om in vredesnaam maar uit
het regionaal samenwerkingsver-
band met zestien  gemeenten in
Noordoost-Brabant te stappen.
Want de maat is wel een keer vol.
D66, lokale partij LOF (liberale
Osse Factie), maar vooral SP roer-
den zich in een raadscommissie
luid en duidelijk. Zij kregen bijval
van de andere fracties.

,,We zitten gevangen in een
fuik, waar we niet meer uit ko-
men”, legt SP-raadslid Marie-The-
rese Janssen de zorgen uit. ,,We
zitten vast in een slecht bestu-
ringssysteem waarin afzonderlijke
gemeenten geen vrijheid van han-
delen meer hebben.”  In die be-
wuste commissievergadering op-
perde de SP dat de raad Oss beter
zou kunnen stemmen tégen het
Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp
2020-2023. ,,Het is tijd voor een
statement. Wat gebeurt er als we
stoppen met dit systeem?”, riep
Janssen. Daar kwam ze toch van
terug. ,,Het beleidsplan is niks
nieuws en er is ook niks mis mee.”
Dus werd het afgelopen week ook
in Oss gewoon aangenomen, nadat
Den Bosch en andere gemeenten
dat al hadden gedaan. Janssen be-
seft: het helpt niet als alleen Oss
een vuist maakt of zich buiten de
regionale samenwerking plaatst.
,,We moeten het met elkaar doen,
alle zestien samenwerkende ge-
meenten.”

Nog even, waar zit nou precies

de frustratie van raadsleden? Jans-
sen: ,,Dat wij met zijn allen om de
hete brij heen blijven draaien. We
weten dat het systeem van jeugd-
zorg niet klopt, maar we doen er
niks aan. We knikken ja, en passen
her en der geld bij. Intussen blijft
het bureaucratische circus be-
staan, dat kost zakken vol geld. De
raad is de baas in de gemeente, die
moet besluiten nemen, maar we
hebben geen flauw idee waarover
en waarvoor. Dat voelt slecht voor
een volksvertegenwoordiger hoor.
Het kan en mag zo niet gaan. Ook
onze gemeentelijke adviesraad so-
ciaal domein zegt: dóe iets, geef
een signaal af.”

Advertentie
Oké, een vuist maken dus, maar
naar wie? ,,Nou, naar Den Haag,
naar de Tweede Kamer.” En dan?
Want afgelopen mei al zette de
VNG namens alle gemeenten een
paginagrote advertentie in diverse
kranten, waaronder het Brabants
Dagblad. Daarin stond dat ge-
meenten voor jeugdzorg jaarlijks
490 miljoen nodig hebben. Krij-
gen ze dat niet, dan zouden ze se-
rieus overwegen om de jeugdzorg-
taak terug te geven aan het Rijk.

Welnu, ze kregen het niet. Er
kwam weliswaar meer geld - 420
miljoen dit jaar, en 300 miljoen
voor de twee volgende jaren -
maar het was te weinig, alleen al
om de gemeentelijke tekorten te
dekken. Toch bleven de gemeen-
ten, de wethouders zorg voorop,
heel stil. Huib van Olden van Den
Bosch, centrumgemeente van het
regioverband Noordoost-Brabant
zei namens de zestien gemeenten
alleen dit: ,,We komen tekort,
maar we hebben wel alvast meer
lucht.”  Constateren dat ‘we tekort
komen’ en het daar dan toch bij la-
ten, wat moet je daar als raadslid
mee? Janssen: ,,Wij zien dat er veel
onmacht is, niet alleen bij raadsle-
den maar ook bij wethouders en
ambtenaren. Die geven aan het
ook niet meer te weten.”

Dat is ernstig, want intussen
krijgen zorgwethouders nieuwe
opdrachten van minister Hugo de
Jonge van Volksgezondheid. Die
gaf onlangs toe dat het in de jeugd-
zorg inderdaad niet loopt zoals
zou moeten en gehoopt in 2015

toen gemeenten er verantwoorde-
lijk voor werden. Kwetsbare kin-
deren worden onvoldoende be-
schermd, zo wees onderzoek al-
lang uit. Samen met minister San-
der Dekker van Rechtsbescher-
ming schreef De Jonge een brief
aan de Tweede Kamer met daarin
enkele maatregelen die zouden
moeten leiden tot een betere orga-
nisatie van het jeugdstelsel. Zoals
het terugdringen van de wachtlijs-
ten en faire tarieven betalen aan
zorgaanbieders, zodat zij goede
zorg kunnen verlenen zonder
daarbij om te vallen in het kielzog
van Jutz in Breda. Opvallend: de
minister laat de regie nog steeds
vooral bij de gemeenten liggen en
doet er geen cent extra bij.

Afgelopen week meldde De
Jonge dat het rijk vanaf 2015 jaar-
lijks een besparing heeft bereikt
tot 1,3 miljard euro, dit dankzij het
feit dat de langdurige zorg op het
bordje van de gemeenten is ge-
schoven. Dat schreef hij, bijkans
juichend, aan de Eerste Kamer.
Die is vooral bezorgd over de kwa-
liteit van zorg in gemeenten.
Maaike van der Aar, landelijk be-
stuurder van vakbond FNV sprak
er op sociale media schande van,
want over die kwaliteit zou het

moeten gaan. ,,We kampen met
personeelstekort bij een stijgende
hulpvraag. Er zijn wachtlijsten
voor noodzakelijke zorg. En zorg-
organisaties staan onder financiële
druk. Dit alles schaamteloos ver-
kopen als ‘besparing’ is ook een
kunst. Er gaapt een enorm gat tus-
sen de werkelijkheid van deze mi-
nister en de werkelijkheid van
zorgmedewerkers. Dat is op zijn
minst zorgelijk, maar meer waar-
schijnlijk; schadelijk.”

Terug naar Oss, daar legde wet-
houder zorg Kees van Geffen in
een informatiebrief aan zijn ge-
meenteraad van 11 november uit
wat de lijst maatregelen van De
Jonge en Dekker betekenen voor
Oss en het regionaal samenwer-
kingsverband. Over de wachtlijs-
ten zegt Van Geffen: ,,Die zijn er
altijd geweest. Ze zorgen er soms
voor dat er goede alternatieven

worden bedacht. Daarnaast zien
we dat de interne bedrijfsvoering
bij instellingen soms ook voor
wachtlijsten zorgt. Meer geld is
daarom niet altijd de oplossing,
maar helpt wel om de lijsten terug
te dringen.” Ook de faire tarieven
vragen om extra geld vanuit Den
Haag, stelt Van Geffen. ,,Want”,
zegt hij, ,,extra investeringen zijn
onmogelijk door de ontoereikende
budgetten die de gemeenten van
het rijk ontvangen.”

Nou, dan zit je dus mooi in een
spagaat. Wat gaat Oss daaraan
doen? Van Geffen in dezelfde in-
formatienota aan zijn gemeente-
raad: ,,In 2020 zullen wij de acties
vanuit het Rijk nauwgezet vol-
gen.”  

Is Janssen daarmee tevreden?
,,Zeker niet.” Daarom diende ze af-
gelopen donderdag tijdens de
raadsvergadering een motie in
waarbij het Osse college wordt op-
gedragen met betrokken regioge-
meenten en de VNG afspraken te
maken om de verantwoordelijke
bewindslieden duidelijk te maken
dat er een andere manier van wer-
ken móet komen in de jeugdzorg.
En dat de gemeenteraad daarop
meer invloed nodig heeft. De mo-
tie werd unaniem aangenomen.
,,Van Geffen heeft inmiddels met
zijn collega’s gesproken”, zegt
Janssen. ,,Verder hebben wij onze
partijgenoten in de diverse ge-
meenten in de regio opgeroepen
niet langer stil te blijven. Ik heb
begrepen dat het onderwerp de
komende tijd in diverse gemeen-
ten op de agenda staat, niet alleen
gedragen door de SP maar ook
door andere raadsfracties. De frus-
tratie leeft breed.”

De Osse raad gaat in januari al-
vast uitgebreid in gesprek met de
eigen wethouder. Lokhoff: ,,Wij
willen als gemeente de minister
en de VNG laten weten dat wij
niet meer meedoen als het sys-
teem niet verandert. Dan maar be-
stuurlijk ongehoorzaam.”  Niet
meer meedoen, hoe ziet dat eruit?
,,Dat wij bijvoorbeeld een jonge-
renwerker niet meer stomweg
tachtig formulieren laten invullen
omdat dat moet, maar alleen wat
echt nodig is om hulp te kunnen
verlenen. Wij willen wel eens we-
ten wat de minister dan zegt.”

Kruisje
Het Bossche SP-raadslid Ans Lok-
hoff: ,,Túúrlijk doen wij met Oss
mee. Ik roep al heel lang dat wij als
raad helemaal niks te vertellen
hebben over de jeugdzorg. Wij
hoeven alleen maar bij het kruisje

De raad is de baas van de gemeente, die moet toezicht houden op jeugdzorg. ,,Dat kunnen we niet,
we zien het misgaan, maar hebben geen enkele invloed. We nemen besluiten, maar geen flauw
idee waarover en waarvoor. Dat kan zo niet doorgaan”, zeggen raadsleden in Oss en Den Bosch.
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We zitten gevangen
in een fuik waar we 
niet meer uitkomen

– Marie-Therese Janssen

De andere fracties in
Den Bosch vinden dat
het hier goed gaat
met de jeugdzorg
– Ans Lokhoff

In 2020 zullen
wij de acties 
vanuit  het Rijk
nauwgezet volgen
– Kees van Geffen

Als er niks verandert,
doen we niet meer
mee, dan maar
ongehoorzaam
– Marie-Therese Janssen
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te tekenen en daarmee is de kous af.
Ik zal een motie geschoeid op de leest
van Janssen indienen in de raadsver-
gadering van januari. Ook al weet ik
bij voorbaat dat die het hier niet gaat
halen.” Zo, waarom niet?  ,,Nou, de
andere raadsfracties zijn van mening
dat het hier goed gaat met jeugdzorg.
Ik heb op basis van de actie in Oss
een open brief rondgestuurd naar alle
Bossche partijen. Daar kreeg ik één
reactie op terug. Van de VVD, die
zegt het inhoudelijk niet met me
eens te zijn. Maar ook dat ze zien dat
kleinere gemeenten wél worstelen
met het probleem.”

Oké, met andere woorden: overal
gaat het mis, maar Den Bosch heeft
het allemaal onder controle? ,,Inder-
daad, dat denken ze. Ik zeg dan: jon-
gens, kijk eens naar buiten. Lees de
krant. Praat met zorgmedewerkers,
met mensen van de wijkteams die
aangeven dat ze het allemaal niet
kunnen behappen omdat ze de mid-
delen niet krijgen. En kijk naar jezelf;
wij hebben geen van allen een medi-
sche achtergrond, dat maakt het ver-

domd lastig, die vinger aan de pols.
Maar de SP is op dit punt in Den
Bosch een roepende in de woestijn.”

Toch even bellen met Pieter Paul
Slikker, fractievoorzitter van de
PvdA, die zich regelmatig druk maakt
over jeugdzorg - op sociale media en
in interviews. ,,Inderdaad, maar wij
delen wél de zorgen van de SP en
Oss, maar niet de oplossing.” Niet dat
van de kont tegen de krib dus, als het
systeem niet verandert. Slikker: ,,Het
beste zou zijn als het Rijk gemeenten
vanaf nu vijf jaar de tijd én extra geld
gaf om de jeugdzorg voor eens en
voor altijd op de rit te zetten. Maar
vanuit Den Haag valt op dit punt
weinig te verwachten. Minister De

Jonge neemt veel nota’s met aanbe-
velingen aan, maar doet daar verder
weinig mee.”

Toezichthouder
Maar ook raadsleden moeten de hand
in eigen boezem steken, vindt Slik-
ker. ,,Door gebrek aan tijd en kennis
verdiepen de meesten zich te weinig
in de jeugdzorg. Ik durf te zeggen dat
van de 39 raadsleden in Den Bosch er
vier of vijf enigszins weten hoe het
systeem werkt. Maar een toezicht-
houder moet wél toezicht houden,
en die toezichthouder dat zijn wíj. ”
Van de 750 miljoen op de begroting
van Den Bosch gaat een zesde naar
jeugdzorg. ,,Dat is publiek geld. En
bovendien zijn de belangen van kin-
deren, jongeren en hun ouders in het
geding.” 

Ook de wethouders zorg valt wel
wat te verwijten, erkent Slikker. ,,Te
vaak delen zij de nodige informatie
niet met de gemeenteraad. Eén keer
per jaar maakt het regionaal inkoop-
team zorg een overzicht voor alle zes-
tien gemeenten. Dit jaar bleek dat dit
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Zorgwethouders
zouden moeten
durven zeggen dat de
klus te ingewikkeld is
– Pieter Paul Slikker

stuk in Boxtel wel met de raad was
gedeeld, maar met ons niet. Hoe
moeten wij dan controleren? Hoe
kunnen wij dan een nieuw inkoop-
besluit nemen, op basis waarvan?
Dat geeft ons inderdaad het gevoel
dat wij een stempelmachine zijn. De
raad heeft inmiddels unaniem beslo-
ten een extra stap in te bouwen. Dat
wij één keer per jaar alle beschikbare
rapportages krijgen en vervolgens
dan een inhoudelijk debat voeren
over de staat van de jeugdzorg. Dat
zal een deel van de problemen oplos-
sen.” 

Maar er is meer. En dat zit bij de
wethouders zorg. Slikker: ,,Ze zou-
den hardop moeten durven zeggen
dat ze bezig zijn met een klus die in-
gewikkeld is, een klus waarbij elke
dag kinderen tussen wal en schip
vallen, waar elke dag dingen goed
gaan, maar ook dingen fout lopen.
Een wethouder die dat zou wagen,
verdient het respect én de steun van
zijn gemeenteraad. Dat zou ook de
weg naar de oplossing zijn, weg uit
deze verkrampte situatie.”


