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Actuele motie “Afname jeugdzorg”; vloek of zegen      AcM1 

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven,  

hebben de eer de volgende motie aan te bieden. Gezien het amendement Intensivering Inkoop bij 

Zorgaanbieders Tweede Lijn d.d. 3 juli 2018  en de informatie uit de kwartaalbijeenkomsten 

“Informatieverschaffing Sociaal Domein”. Gehoord de ter zake gevoerde discussie in de 

raadsvergadering van 11 juni 2019. 

Overwegende dat: 

- Bezuinigingen binnen de Jeugdzorg noodzakelijk zijn om de kosten binnen het sociaal domein 

te beheersen en jeugdzorg toekomstbestendig te maken; 

- Om dat proces zo goed mogelijk te laten verlopen, met het uiteindelijke doel om de 

voorgestelde ingrepen onze meest kwetsbare inwoners zo min mogelijk te laten raken, de 

PvdA op 3 juli 2018 een amendement heeft ingediend met een viertal instrumenten; 

- Waarbij als laatste instrument geldt; het terugdringen van zorgvragen door afschaling van 

zorg. 

Constaterende dat: 

- In de kwartaalbijeenkomsten waarin de raad wordt geïnformeerd over de implementatie en 

uitwerking van de bezuinigingen er een significante afname in jeugdzorg wordt 

geconstateerd; 

- De landelijk tendens uitwijst dat de vraag naar jeugdzorg toeneemt, ook in het jaar 2019.1 

Van mening zijnde dat: 

- Deze afname in jeugdzorg echter niet kan worden aangeduid als vloek of zegen, omdat we 

geen zicht hebben op de afschaling van zorg en/of andere legitieme motieven om van 

jeugdzorg af te zien of het zorgtraject te beëindigen.  

Roept het college op: 

Uitvoering te geven aan het amendement van de PvdA door inzichtelijk te maken dat de 
beperking van cliënten voortvloeit doordat zorgvragers in de juiste lijn van zorg worden 
voorzien en/of andere legitieme redenen om van jeugdzorg af te zien of het zorgtraject te 
beëindigen. 

 

                                                           
1
 https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/volumegroei-jeugdhulp-bewezen.9612931.lynkx 

  https://vng.nl/onderwerpenindex/sociaal-domein/nieuws/tekorten-sociaal-domein-proces-voorjaarsnota 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze actuele motie is aangenomen in de vergadering van 11 juni 2019. 
              verworpen 
 
Jeanke Verbruggen griffier. 


