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Extra aandacht voor behoefte compensatie jeugdhulp

De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 7 mei 2019.

Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018.

Constaterende dat:
¡ De tekorten voor de specialistische jeugdhulp in Beemster groot zijn;
. Dit overeenkomt met signalen uit heel Nederland;
r Dê minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar deze signalen

onafhankelijk onderzoek heeft gedaan met als uitkomst dat er inderdaad een flinke
volumegroeiis;

¡ De minister heeft aangekondigd dat er financiële hulp van het Rijk komt en ook
breder gaat kijken wat nodig is om de jeugdhulp te verbeteren;

. Onduidelijk is of de toegezegde financiële compensatie voldoende zal zijn om de
tekorten van gemeenten te dekken;

. Op 5 juni2019 de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) is en dan de mogelijke compensatie wordt
besproken. Voor het goed voorbereiden en bespreken van moties en

amendementen, onze eerstvolgende raadsvergadering op 28 mei te laat is om dan
nog de portefeuillehouder op te roepen om de behoefte aan compensatie vanuit
Beemster actief onder de aandacht te brengen tijdens de ALV.

Overweoende dat:
. De portefeuillehouder eerder heeft aangegeven te lobbyen voor meer compensatie

vanuit het Rijk voor de sterk gestegen kosten voor jeugdhulp;
r De gemeenteraad van Amsterdam op 3 april 2019 unaniem een motie heeft

aangenomen om een bericht naar de minister van MfiS te sturen met als oproêp om

het geld aan Amsterdam te doen toekomen;
o De gemeenteraden van Zaanstad, Purmerend en Landsmeer eenzelfde motie

hebben aangenomen met een identiek vezoek aan het college;
. Beemster de specialistische jeugdhulp in samenwerking met de regio inkoopt en

zich aan kan sluiten bij deze oproep om dit initiatief zo breder en krachtiger te

maken;
r De portefeuillehouder met steun van de gemeenteraad, in samenspraak met andere

gemeenten, een motie en/of amendement kan indienen bij de ALV van de VNG om,



mede op basis van de situatie in Zaanstreek-Waterland, de behoefte aan extra

compensatie vanuit het Rijk te benadrukken.

Verzoekt het colleoe:
1. ln aansluiting op Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en Landsmeer een bericht voor

onze regio naar de minister van VWS te sturen en andere gemeenten uit de regio op

te roepen zich aan te sluiten.
2. Tijdens de ALV van de VNG steun te zoeken van andere gemeenten om de

noodzaak van toereikende rijkscompensatie voor de tekorten in de jeugdhulp te

bepleiten.
3. Op alle andere mogelijke manieren de ministers van MffS en van Financiën met

klern op te roepen (daadwerkelijk) de financiële middelen voor de compensatie van

de tekorten in de jeugdhulp aan Beemster en andere gemeenten te doen toekomen.
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