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VOOR: VVD-Bloeiend H-GL-D66 (6) 

TEGEN: CDA-BBH (11) 

 

 

Motie voor de vergadering van de raad van: 11-07-2019 

 

Agendanummer:  9 

 

Onderwerp: Kadernota 2020, Programma 1, thema Sociaal domein 

Op feiten gebaseerde analyse en structureel overzicht Jeugdzorg 

 

 

De raad, 

  

overwegende dat 

- het Jeugdzorggebruik en het aantal cliënten in Hillegom toegenomen zijn in de 

periode 2016-2018;  

- er geen eenduidige verklaring is voor het relatief hoge zorggebruik in Hillegom, zoals 

blijkt uit het onderzoek van het NJI (Nederlands Jeugdinstituut) in 2018. 

- het toevoegen van de extra middelen van het Rijk aan de lopende begroting 2019 

vooral als doel heeft de tekorten te compenseren en de wachttijden aan de pakken 

(dit ontlenen wij aan het antwoord van het college op schriftelijke vragen die de VVD 

op 29 mei gesteld heeft);  

- kinderen die in een onveilige thuissituatie verblijven nog altijd te maken hebben met 

langdurige wachtlijsten door een blijvend financieel tekort en/of het ontbreken van 

passend zorgaanbod, 

 

van mening dat 

- het voor de gemeente moeilijk is om gerichte beleids- en budgetkeuzes te maken ten 

bate van passende jeugdzorg; 

- het onvoldoende duidelijk is in hoeverre het aanbod past bij de vraag naar Jeugdzorg, 

- er meer structureel gebruik dient te worden gemaakt van de kennis die aanwezig is 

bij instellingen zoals het NJI, de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugd 

en de Jeugd- en Gezinsteams; 

- er meer inzicht moet komen in de uitgaven voor en bezuinigingen op de Jeugdzorg, 

om te komen tot een stabieler uitgavepatroon en mindering van de wachtlijsten van 

onze kwetsbare doelgroep Jeugd, 

 

tevens overwegende dat 

- de gemeente Hillegom reeds in gesprek is met het Nederlands Jeugdinstituut om te 

zoeken naar een verklaring voor het hoge zorggebruik in Hillegom, 

 

gehoord de beraadslaging, 

 

verzoekt het college 

- in het onderzoek naar de uitgaveontwikkeling zowel het aanbod als de vraag mee te 

nemen; 

- samen met de kennisinstellingen/keten hulpmiddelen te ontwikkelen waarmee onze 

gemeente de lokale vraag en het daarbij behorende zorgaanbod beter in kaart kan 

brengen; 
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- indien sprake is van een ongewenste ontwikkeling (d.w.z. afwijkend van 

beleid/begroting) in overleg met de Raad effectieve analyses uit te voeren om 

duidelijk te maken welke factoren leiden tot deze ontwikkeling, zodanig dat de Raad 

goed is geïnformeerd en op basis hiervan desgewenst kan bijsturen; 

- de Raad actief, regelmatig en blijvend inzicht te geven in de actuele en verwachte 

ontwikkeling van de uitgaven in de jeugdzorg en de actuele ontwikkeling van vraag 

en aanbod die hieraan ten grondslag ligt 

   

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Hillegom 11-07-2019,  

 

Namens de fracties van 

 

VVD, Bloeiend Hillegom, GroenLinks  

L.M.J. Pijnacker J.J.R. Jansen D. van Egmond 

 

 


