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Geacht college,

Op maandag 3 mei jongsleden kwam Omroep Venlo met het bericht dat er steeds meer 
problemen en kritiek is op de jeugdzorg in Venlo1. De belangrijkste kritiekpunten uit het 
onderzoek van de omroep zelf waren de lange duur waarop een hulpverleningstraject wordt 
gestart en de moeizame communicatie met de gemeente. Reden voor de SP tot het stellen 
van onderstaande vragen:

1. Bent u bekend met de berichtgeving van Omroep Venlo?

2. Herkent u de in het artikel geschetste problematiek van lange aanlooptijden voor de 
start van een hulpverleningstraject en de moeizame communicatie? Zo ja, welke 
maatregelen denkt u te treffen om deze twee knelpunten te verbeteren? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 

3. In het artikel stelt de PGB werkgroep dat een deel van de oorzaken terug te voeren is 
naar de (quote) “interne chaos” (un quote) bij de gemeente. Herkent u zich in relatie 
tot deze zinssnede in problemen met name bij cliënten met een complexe 
problematiek? Zo ja, welke maatregelen kunt u nemen om dit knelpunt aan te pakken 
en bent u bereid de gemeenteraad hierover te informeren? Zo nee, hoe kan het dan 
in uw ogen zo zijn dat dit signaal keer op keer opduikt? Graag een onderbouwing van 
uw antwoord. 

4. In het artikel klinkt door dat door het werken met grotere maar tevens een beperkt 
aantal aanbieders de geschetste problematiek is ontstaan. Deelt u de opvatting dat 
de beperking van het aantal aanbieders aanleiding is van problemen in het veld? Zo 
ja, welke maatregelen gaat u naar de toekomst toe ondernemen om herhaling van 
deze knelpunten te voorkomen? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

5. De transitie van de jeugdzorg naar de gemeente is in 2015 met een behoorlijke 
snelheid gegaan. De SP deelde dat deze transitie de zorgvraag dichter bij de 
overheid bracht die de zorgverlener kon inschakelen. Echter de snelheid waarmee 
een en ander gebeurde was voor de SP aanleiding tot grote zorgen. Deelt u met de 
SP de mening dat de snelheid van de transitie tot op de dag van vandaag voor 
knelpunten in het domein jeugdzorg heeft geleid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke 
maatregelen voorziet u om deze knelpunten aan te pakken? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord. 

1 https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/jeugdzorg-in-venlo-kent-steeds-meer-problemen-en-kritiek



6. In het artikel van Omroep Venlo staat dat zorgouders en andere betrokkenen niet 
durfden reageren voor de camera omdat zij bang zijn voor een verstoorde relatie met 
de gemeente. Deelt u de mening van de SP dat eenieder die kritiek heeft op een 
gemeentelijk proces, ook als de persoon in kwestie een afhankelijkheidsrelatie met 
de gemeente heeft, vrij zijn of haar mening moet kunnen geven? Ook als kritiek 
gegeven wordt voor de camera van een omroep of als deze publiekelijk wordt geuit? 
Zo ja, bent u dan bereid om te onderzoeken waar signalen of angst voor verstoorde 
verhoudingen vandaan komen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van 
uw antwoord. 

7. Bent u bereid om in het kader van de geschetste problematiek in vraag 6 de 
gemeenteraad, al dan niet vertrouwelijk, te informeren over de resultaten van 
betreffende onderzoek? Zo ja, op welke manier wilt u deze informatie met de 
gemeenteraad delen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord. 

Uitgaande van beantwoording binnen de gestelde termijn,

Ton Heerschop
SP Venlo


