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MOTIE 2021-11-12a

Onderwerp: Wachtlijsten jeugdzorg 2021

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 8 november 2021
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de begroting 2022 is gepresenteerd aan de raad en de extra toegezegde middelen vanuit het rijk 

voor de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg hierin verwerkt is;
2. de begroting een positief resultaat laat zien van €2 miljoen + €2,7 miljoen toevoeging aan 

algemene reserve;
3. volgens de rapportage jeugdhulp de wachttijden vijf keer zo lang zijn als de norm bij 

specialistische en basis cure zorg en de wachtlijst rond de 50 jeugdigen telt;
4. de wachttijden intern bij gemeente Noordoostpolderook onder druk staat in 2021 en hiermee 

jeugdigen mogelijk een halfjaar of langer op de wachtlijst staan;,

van mening dat
1. te allen tijde passende hulp binnen de gestelde normen geleverd wordt;
2. geld hierin een ondergeschikt belang dient ten opzichte van het welzijn van de jongere en zijn 

omgeving;
3. de jeugd niet zonder de juiste zorg moeten komen vanwege het bereiken van een zelf opgelegde 

contractuele beperking zoals een budgetplafond;
4. de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor adequate en tijdige zorg voor onze kinderen 

en jeugd en een regierol hierbij passend is,
verzoekt het college
1. met ingang van heden de integrale afspraken rondom wachtlijstbeheer tussen de zorgaanbieders 

onder regie van de gemeente te organiseren;
2. voor de jaren 2022 en verder een ambitieagenda op te stellen ten gunste van het jeugdzorgstelsel 

in Noordoostpolder en deze in Q2 2022 te presenteren aan de nieuwe raad ter voorbereiding op 
de perspectiefnota 2023-2026, denk hierbij bijvoorbeeld aan versterking van de interne organisatie 
op continuïteit en deskundigheid enz.

en gaat over tot de orde van de dag.
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