
MOTIE - Oorzaken en sturing Jeugdzorg

De gemeenteraad van Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op 18 oktober 
2018, ter bespreking en vaststelling van agendapunt 13, Zienswijze betr. 2e 

Begrotingswijziging 2018 SOJ, 

Overwegende dat: 

 Het algemeen bestuur van de GR DG&J van de 17 gemeenten van Zuid-Holland Zuid
de gemeenteraden vraagt om, bovenop de eerder dit jaar extra gevraagde middelen 
van 5,4 miljoen euro, 4,7 miljoen euro vrij te maken voor jeugdzorg; 

 Er zowel een toename is in het aantal jongeren in jeugdzorg, als in de zwaarte van 
zorg;

 De oorzaken van de stijgende zorgvraag niet volledig bekend zijn, waardoor bijsturing
niet of onvoldoende mogelijk is; 

 Papendrecht in 2018 relatief een grotere groei van het aantal kinderen in jeugdzorg 
en de zwaarte van jeugdzorg meemaakt, dan andere gemeenten in ZHZ, wat leidt tot 
ruim 1 miljoen euro aan extra kosten voor jeugdzorg in Papendrecht; 

 Deze kosten door het solidariteitsbeginsel voor een deel moeten worden betaald door
de overige gemeenten in de GR. 

Spreekt uit dat:

 Het samenwerken in de gemeenschappelijke regeling DG&J ZHZ, het Papendrechtse
college en de raad niet ontslaat van de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor 
goede betaalbare jeugdzorg in Papendrecht; 

 Wij de plicht hebben naar onze jeugd, naar de andere inwoners én naar onze 
partnergemeenten die meebetalen aan de Papendrechtse rekening (solidariteits-
beginsel), om ervoor te zorgen dat de oorzaken van de budgetoverschrijding aan het 
licht komen; 

 Het kennen van de oorzaken van de toename in vraag naar en zwaarte van 
jeugdzorg in Papendrecht gewenst is, om te kunnen bijsturen; 

 Tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor budgetbeheersing op het niveau van de 
GR DG&J ZHZ aldaar moet worden opgepakt (waaronder eventueel eigen 
onderzoek).

Verzoekt het college om:

 Het nodige te doen om de oorzaken van de toegenomen vraag en zwaarte van de 
Papendrechtse jeugdzorg te achterhalen; 



 Hierbij die sturingsinformatie boven tafel te krijgen die nodig is, om maatregelen te 
kunnen nemen om vanaf 2020 goede jeugdzorg in Papendrechtse binnen budget te 
realiseren. Hierbij betekent binnen budget: voor het geld dat Papendrecht van het rijk 
ontvangt voor jeugdzorg;

 De GR DG&J te informeren over deze motie, met name over hun 
verantwoordelijkheid voor budgetbeheersing en eventueel eigen onderzoek;

 De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek, 
uiterlijk mei 2019, met tot die tijd elk einde kwartaal de stand van zaken.

En gaat over tot de orde van de dag.

D66-fractie


