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Aan: College van Burgemeester en Wethouders  

van de gemeente Moerdijk  
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4760 AA Zevenbergen 
 

Onderwerp: Technische vragen over de jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen in Moerdijk 

 

Datum: 17 augustus 2014 

 

 

Geacht college, 

 

De raadsinformatiebrief over het nieuwe jeugdstelsel van de west-brabantse gemeenten geeft veel 

informatie over de wijze waarop de jeugdhulp vanaf 1 januari georganiseerd gaat worden. PvdA 

Moerdijk kan zich vinden in de leidende principes: 

- Eigen kracht eerst 

- Regie bij het gezin 

- Geen kind buiten spel, kinderen groeien veilig op 

- Loslaten…..zonder zicht te verliezen.  

 

Het nieuwe stelsel zorgt voor minder versnippering en biedt de mogelijkheid dat jeugdigen en 

ouders snel de juiste hulp krijgen; niet te licht en niet te zwaar. Gemeente Moerdijk is 

verantwoordelijk voor de organisatie van de lokale toegang tot de jeugdhulp. PvdA Moerdijk vindt 

het belangrijk dat er voldoende jeugdopvoed- en opgroeiprofessionals worden aangesteld in 

Moerdijk, zodat jongeren en hun ouders, die een beroep moeten doen op jeugdhulp (in welke vorm 

dan ook van opvoedadvies tot opname in een GGZ kliniek) snel en goed worden geholpen.  

 

Door het Rijk worden middelen voor jeugdhulp beschikbaar gesteld. Echter het Rijk bezuinigt fors. 

Dat brengt het risico met zich mee dat jeugdigen en ouders die hulp of ondersteuning nodig hebben, 

die niet ontvangen vanwege sturing op strakke budgettaire kaders.    

 

Ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de transities, die ook zijn beslag krijgt in de 

begroting 2015 van Moerdijk wil de PvdA Moerdijk inzicht in het zorgvolume voor de jeugdhulp in 

brede zin.  

 

Wij willen u de volgende vragen stellen: 

 

1) Hoeveel kinderen met een (licht) verstandelijk beperking wonen er in Moerdijk? 

2) Hoeveel kinderen uit Moerdijk zijn thans in behandeling bij de Jeugd Geestelijke 

Gezondheidszorg? 

3) Hoeveel kinderen uit Moerdijk maken thans gebruik van jeugd en opvoedhulp? Hoeveel van 

hen zijn geplaatst in een jeugdinrichting? 

4) Hoeveel kinderen uit Moerdijk vallen thans onder de jeugdbescherming danwel de 

jeugdreclassering?  

5) Hoeveel kinderen uit Moerdijk zijn op de wachtlijst voor jeugdhulp?  

6) In de krant stond dat er worden 24 jeugdzorg plus plaatsen ingekocht voor het Zuiden van 

het land. Waarop is dit aantal gebaseerd?  



 
 

 
 

7) Kunt u aangeven hoe gemeente Moerdijk zal acteren in 2015 in de volgende casus: een 

jeugd opgroei en opvoedprofessional (JOOP) constateert dat een kind ernstig in zijn 

ontwikkeling wordt geschaad, bijvoorbeeld doordat er sprake is van kindermishandeling of 

sexueel misbruik. Een uithuisplaatsing is noodzakelijk, er is niemand in eigen kring die de 

zorg voor het kind op zich kan nemen.  De ingekochte plaatsen voor intramurale jeugdhulp 

zijn reeds vergeven. Welke hulp wordt aan kind geboden?  

 

 

 

 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze: 

 

Mieke Pistorius – van Geel 


