Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente
Uden.
t.a.v. wethouder G. van Heeswijk, e-mailadres Gijs.van.Heeswijk@uden.nl

Onderwerp: jeugd en onderwijs

Uden, 6 juli 2021

Geachte heer van Heeswijk,
Op donderdag 17 juni 2021 en vrijdag 18 juni 2021 kwam via de landelijke media het bericht
dat er een cliënten-stop komt bij zowel Jeugdbescherming Brabant (JBB) als bij de William
Schrikker Stichting JB&JR (WSS).
Dit brengt een aantal vragen met zich mee.
 Als er geen cliënten met nieuw uitgesproken OTS (Ondertoezichtstelling) of GBM
(Gezag Beëindigende Maatregel) bediend worden door de hierboven benoemde
Gecertificeerde Instellingen (GI’s) , hoe denkt u in Uden deze situatie aan te pakken ?
 Als in de media duidelijk is dat al langere tijd, met name het probleem van
onderbetaling (betaling onder kostprijs) van tarieven een probleem is, hoe denkt u
dit op te lossen ?
 Voelt de gemeente Uden zich mede verantwoordelijk voor de ontstane situatie, in
het Arrondissement Oost-Brabant, rondom de GI’s.
 Bent u van mening dat er gekwalificeerd personeel is uit te lenen aan de GI’s, om de
personele krapte op te lossen ? (Dit zou personeel uit andere delen van het land
en/of vanuit zorgaanbieders kunnen zijn, volgens de media.)
 Ziet u het vak van gezinsvoogd/voogd als specialisme of is hier een taak voor een
generalist weggelegd ?
 Is het besluit, genomen op 17 juni 2021, van de hierboven genoemde GI’s een
verrassing of heeft u deze situatie aan zien komen ?.
Zo ja: Wat is er gedaan om dit proces tijdig te tackelen of te keren?
Zo nee: Hoe komt het dat de jarenlang afgegeven signalen niet zijn binnen
gekomen?
In het Brabants Dagblad d.d. 03 mei 2021, staat op de voorpagina een artikel waarin wordt
geschreven dat “Uden “ er € 3.204.886,-- bij krijgt om de tekorten te verhelpen.
 Was het bij der wethouder bekend dat er een dergelijk tekort was ?
 Behoorde deze ontwikkeling binnen de informatieverstrekking van het college aan de
ASD-Uden ?
In afwachting van uw reactie,
J. Smits-Minten
voorzitter ASD Uden

C. Knoop
voorzitter Themagroep Jeugd en Onderwijs
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NB
Hierbij een link naar het Kamerdebat. Met name minister Dekker geeft veel
verantwoordelijkheid aan de gemeenten. En hij beweert “verrast te zijn”, hetgeen niet
geloofd wordt gezien de geschiedenis van de problemen in de Jeugdzorg.
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/jeugdbeleidhuiselijk-geweld-enkindermishandeling
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