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Begroting 2021, monitoring Jeugdzorg
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De raad van de gemeente Beemster in de voornoemde openbare vergadering bijeen,
gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,
Ovenruegende, dat:

1. Het de gemeenteraad

2.
3.

4.
5.

ontbreekt aan indicatoren, anders dan financiële, om te
beoordelen of Jeugdhulp en zorg vanuit het kind, gezin en ouders gezien optimaal is.
De gemeenteraad onvoldoende haar controlerende en kader stellende taak kan uitvoeren
op jeugdhulp en zorg en nu vooral geld i.p.v. kind gestuurd acteert.
Anders dan de huidige rapportage aan de gemeenteraad er signalen zijn dat hulp en zorg
niet optimaal of erger niet haar doel, het beschermen van het kind, bereiken.
Monitoring op nader te bepalen werkvelden kunnen bijdragen aan het begrijpen en
adequaat bijsturen van beleid.
Hierbij gedacht kan worden aan tot naar het oordeel van de cliënt of ouders:
hoeveel tijd er verstrijkt voordat passende zorg kon worden verstrekt,
idem passend onderwijs tijdens de lopende procedure
hoe vaak verschillende diagnose werden gesteld
hoe vaak kinderen door jeugdbescherming naar een andere gezin of locatie van
intramurale begeleiding zijn overgeplaatst
hoe vaak kinderen niet de bescherming bleken te verkrijgen die volgens de wetgeving
mag worden venracht (fysiek en geestelijk gevaar liepen)
hoe het toekomst perspectief wordt ervaren van de cliënten in het bijzonder en jeugd
in het algemeen
bljv. ook Buurtgezinnen hoe effectief deze is t.a.v. hulp naar cliënt, ouders en gezin.
Verder gedacht kan worden aan naar het oordeel van de gemeenteraad en mede door
de nu toegepaste aanbestedingsmethode die (boven) regionaal plaatsvindt en
grootschalig organiseren van hulp en zorg:
decontrolemogelijkheid
beleid-beïnvloeding (niet iedere deelregio heeft dezelfde problematiek)
de juiste focus van de beleidsuitvoering plaatsvindt.
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Verzoekt het college:
Een monitoringsysteem te ontwikkelen om daarmee de controlerende en kaderstellende rol
van de gemeenteraad te versterken op Jeugdhulp en zorg.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichtinq
Recent artikel uit Volkskrant met venruijzing naar het boek Kinderen van de Staat
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