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Zorgen over alertheid rond de transitie
: Statenfractie ChristenUnie

vraagt interpellatiedebat aan
over rol provincie

Erik Betten

Leeuwarden | De transitie van de
taken rondom jeugdzorg van pro-
vincie naar gemeenten is op papier
goed geregeld, maar er bestaan
twijfels over de alertheid van de
provincie bij het verzorgen van een
goede overdracht. Dat bleek giste-
ren tijdens een ontmoeting van
Tweede Kamerlid Arie Slob met
zorgaanbieders in Fryslân. De Sta-
tenfractie van de ChristenUnie
gaat daarom een interpellatiedebat
aanvragen voor de komende Sta-
tenvergadering op 10 december.

De provincie heeft met de zorg-

aanbieders afgesproken dat er per1
januari 2015, wanneer de transitie
ingaat, geen wachtlijst meer mag
bestaan. Uit de gesprekken van gis-
teren bleek dat bijvoorbeeld Jeugd-
hulp Fryslân daaraan wel zal vol-
doen, maar daarvoor de capaciteit
eigenlijk niet heeft. Er worden
meer kinderen in zorg genomen
dan waarop de organisatie is bere-
kend. En dat leidt tot problemen na
die peildatum. ,,Op 1 januari is de
wachtlijst bij de provincie dan wel
op nul, maar op 2 januari hebben
de gemeenten te maken met een
wachtlijst van drie- tot vierhon-
derd kinderen”, stelde Jeroen van
Oijen, directeur behandelzaken.
Dat heeft in de eerste plaats verve-
lende consequenties voor de kinde-
ren, maar zal ook de gemeenten
voor grote problemen stellen.

,,Er zitten meer kinderen dan

Er zitten meer
kinderen dan ooit in
de jeugdzorg. De
gemeentelijke
budgetten zijn
daarvoor niet
toereikend

ooit in de provinciale jeugdzorg. De
gemeentelijke budgetten zijn daar-
voor niet toereikend. Je hebt het
over een tekort van meer dan zes
nullen”, aldus van Oijen.

De betrokken organisaties heb-

ben daarover aan de bel getrokken
bij de provincie. Maar ze zijn er niet
gerust op dat de provincie klaar
staat om bij te springen om geen
kind tussen wal en schip te laten
vallen. ,,De provincie moet de ur-
gentie wel voelen”, zegt Statenlid
Anja Haga daarover. ,,Met geld is
niet alles op te lossen, maar er ís
geld voor gereserveerd in 2015. Als
we problemen voor kunnen zijn
door dat eerder beschikbaar te stel-
len, dan moeten we daar niet moei-
lijk over doen.”

Samenwerking
Slob zei dat hij onder de indruk is
van de manier waarop zorgaanbie-
ders in Fryslân elkaar hebben ge-
vonden. Hij zat aan tafel met verte-
genwoordigers van Verslavings-
zorg Noord-Nederland, REIK en
Jeugdhulp Friesland. Die legden uit

hoe ze met name bij de zorg voor
jongeren, zoveel mogelijk probe-
ren een passend zorgaanbod te le-
veren, en pas dan te beoordelen uit
welke geldstroom dat komt. Bij-
voorbeeld met het project Spoed
voor Jeugd, waarbij achter één tele-
foonnummer vier zorgaanbieders
zitten.

Dat de gemeente straks verant-
woordelijk wordt, biedt dan ook
kansen, stelde Dytmer Hettinga
van REIK. ,,Het heeft ons een aantal
bijeenkomsten gekost, maar nu be-
grijpen we elkaar, we hebben echt
contact.” En dat maakt het moge-
lijk om de grenzen wat flexibeler te
maken in plaats van het vasthou-
den aan de eigen domeinen en ei-
gen financiering, aldus de zorgaan-
bieders.
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