
 

 
 
 

Motie onderzoek naar een gezonde toekomst voor de Jeugdzorg 
De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 12 november 2020, ter 
bespreking en besluitvormende behandeling van de begroting 2021;  
 
Overwegende dat: 
 de raad in de nieuwe Jeugdwet een aantal kaderstellende en controlerende rollen kreeg 

toebedeeld, zoals het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders; 
 de gedachte bij de start van de decentralisaties was dat het nieuwe jeugdzorgstelsel sneller, 

effectiever én minder bureaucratisch zou worden ingericht; 
 aan de serviceorganisatie taken om formele besluiten te nemen ten aanzien van het toekennen 

van individuele (niet vrij toegankelijke) zorg, het toekennen of afwijzen van een PGB en de 
advisering in het kader van beroep en bezwaar, werden gemandateerd; 

 
Constaterende dat:  
 de financiële tekorten op het beleidsdomein van de Jeugdzorg, vanaf de start van de 

decentralisaties door het Rijk in 2015 naar de gemeenten, aanzienlijk zijn gebleken; 
 een werkgroep raadsleden uit de deelnemende gemeenten reeds in december 2017 

gemotiveerd een aantal noodsignalen aan de serviceorganisatie afgegeven heeft; 
 de motie uit februari 2019 niet heeft geresulteerd in de gewenste positieve effecten; 
 de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Jeugd niet 

succesvol is verlopen en geen zinvol perspectief meer biedt voor de toekomst; 
 van de gedachte aan het begin van de decentralisaties, dat het nieuwe jeugdzorgstelsel sneller, 

effectiever én minder bureaucratisch zou zijn, niets terecht is gekomen; 
 
Van mening zijnde dat: 
 vanwege de flinke overhead – in het vorige stelsel was deze minder – de jeugdzorg helaas niet 

rechtstreeks ten goede komt aan de hulp vragende jongeren; 
 het congruente regionale samenwerkingsverband niet in staat is gebleken de complexe 

zorgvraag binnen de door de raad gemandateerde beleidskaders te effectueren en te borgen; 
 
Verzoekt het College: 
 het noodzakelijke beleid te ontplooien teneinde de aan de serviceorganisatie gemandateerde 

kaderstellende en controlerende rollen in het kader van de Jeugdwet terug te halen; 
 het noodzakelijk beleid te ontplooien om de toekomst van de Jeugdzorg in Papendrecht veilig te 

stellen én het niveau en de kwaliteit van de uit te voeren taken te effectueren en te borgen; 
 de raad weer in positie te brengen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 


