
 

Gemeenteraadsfractie PvdA Venlo  

Mohamed Addarrazi 06-55555404 mail m.addarrazi@kpnplanet.nl 

Versie: 1 

pagina 1 

 

 
Schriftelijke vragen aan het college (artikel 44 Reglement van Orde.) 
 
 
 
Naam van de partij : PvdA Venlo 

Naam raadslid/raadsleden : Mohamed Addarrazi 

Datum : 23 april 2018 

Onderwerp : Wachtlijsten in de Jeugdzorg 

 
 
Geacht college, 
 
Hierbij vraagt de PvdA-fractie graag uw aandacht voor het volgende. Ons bereiken signalen van ouders dat 

verschillende gecontracteerde jeugdzorgaanbieders een opnamestop/wachtlijst hebben ingevoerd. Dit 

betekent dat een aantal gecontracteerde jeugdzorgaanbieders geen nieuwe intakes, diagnoses of 

behandelingen meer doen.  Er is geen geld, zeggen ze tegen hun klanten en dit terwijl we nog maar 4 

maanden verder zijn na de nieuwe aanbesteding.  

 

De PvdA Venlo vindt het van groot belang dat mensen zeker kunnen zijn van goede zorg, zonder 

ingewikkelde procedures en dicht in de buurt met vertrouwde professionals. Zeker voor kinderen en jongeren 

is een bekend gezicht, iemand die je persoonlijke omstandigheden kent en waarin je vertrouwen hebt, 

ontzettend belangrijk. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen professional en jongeren kan soms 

heel lang duren, maar als die band er eenmaal is dan kan de hulpverlening pas echt goed van de grond 

komen. Daarom zijn continuïteit van de zorg en een vertrouwd gezicht, zeker in de jeugdzorg, enorm 

belangrijk. 

 

Ook de snelheid van hulpverlening is van groot belang. We zouden het allemaal gek vinden als de 

brandweer pas na een maand na de brandmelding komt kijken hoe het ermee staat. De hulp aan kinderen, 

jongeren en hun ouders moet snel en adequaat gebeuren. Voor de PvdA Venlo zijn wachtlijsten en het risico 

op meer sociale ellende dan ook volstrekt onacceptabel. Juist kinderen moeten zeker kunnen zijn van een 

goede zorg!  Het is de wettelijke taak van de gemeente om hen daarbij te helpen. 

 
 
Dit alles is voor de PvdA reden om de volgende vragen te stellen aan het college: 
 

1. Bent u op hoogte van ontwikkelingen als opnamestop en het ontstaan van nieuwe wachtlijsten? Zo 
ja, wat gaat u hieraan doen of wat heeft u hieraan al gedaan? Zo nee, bent u van plan om deze 
signalen z.s.m. te onderzoeken en de raad over de uitkomsten te informeren? 

2. Bent u ervan op de hoogte dat sommige niet-gecontracteerde zorgaanbieders intakes inplannen met 
jeugdigen en hun ouders, na een verwijzing van de huisarts, en deze zorgaanbieders hun 
vervolgens naar de gemeente doorsturen om een pgb aan te vragen? Zo ja, wat gaat u hieraan 
doen of wat heeft u hieraan al gedaan? Zo nee, bent u van plan om deze signalen z.s.m. te 
onderzoeken en de raad over de uitkomsten te informeren? 

3. Bent u ervan op de hoogte dat er al fors niet-gecontracteerde aanbieders ingezet worden omdat het 
huidige aanbod ontoereikend is of de wachttijd onacceptabel is? Zo ja, welke financiële gevolgen 
heeft dit voor de gemeente? Zo nee, waarom weet u dit niet en heeft u hierop geen actie genomen? 
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4. Deelt u de opvatting van de PvdA dat onze inwoners zeker moeten kunnen zijn van goede en tijdige 
zorg en het ontstaan van wachtlijsten in de zorg zeer onwenselijk is? Zo ja, wat heeft u tot nu toe 
gedaan om wachtlijsten te voorkomen? Zo nee, wanneer bent u van plan om alsnog te interveniëren 
zodat alle jeugdigen in onze gemeente zeker kunnen zijn dat zij de noodzakelijke zorg krijgen of die 
zorg bij hun vertrouwde hulpverlener kunnen voortzetten? 

5. Heeft het college een balans opgemaakt rondom de huidige vorm van de aanbestedingen en 
marktwerking in de jeugdzorg gezien de zorgelijke actuele ontwikkelingen? Zo ja, wanneer worden 
we als raad geïnformeerd? Zo nee, wanneer bent u van plan om een tussenevaluatie te doen? 

6. Hebben zorgaanbieders u benaderd rondom deze problematiek? Zo ja, met welke vraag of kwestie? 
Zo nee, is uw college bereid om een verhelderende bijeenkomst te arrangeren met zorgaanbieders? 
 

 
Bij voorbaat dank voor uw tijdige beantwoording 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mohamed Addarrazi. 
 


