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Vroegtijdige signalering jeugdhulp 
 
 
Motie van de fracties van D66, VVD, CDA, Kernachtig 
Wijchen, PvdA 
Eerste indiener motie: Kees van Galen 

 

De gemeenteraad van de gemeente Wijchen in openbare vergade-

ring bijeen op 11 november 2021. 

 

De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, 

 

Constaterende, dat 

 

1. Sinds de decentralisaties in het sociaal domein in het bijzonder 

de jeugdhulp een grote uitdaging is voor de gemeente; 

2. Zowel raad als college meermalen hebben uitgesproken dat het 

beleid gericht moet zijn op preventie om jeugdzorg te voorko-

men, en niet zou moeten leiden tot toename van jeugdzorg. 

3. De coronacrisis nog scherper aan het licht heeft gebracht dat 

jongeren in de knel kunnen raken. 

4. Er voor 2022 incidentele coronamiddelen worden ingezet voor 

jeugdhulp: 
Vroegtijdige signalering jeugdhulp 2022 2023 e.v. 

Specialistisch ondersteuning Jeugd GGZ (SOJ) € 70.000 € 0 

Schoolmaatschappelijk werk lokaal € 75.000 € 0 

Jongerenwerk € 75.000 € 0 

Jeugdconsulenten € 100.000 € 0 

 

Overwegende dat, 

 

1. De noodzaak voor extra inzet voor jeugdhulp niet stopt op 31-

12-2022; 

2. De inzet als positief wordt ervaren door scholen, het jongeren-

werk, het SWT en door huisartsen; 

3. De inzet leidt tot een preventieve werking, dan wel een eerdere 

signalering, en dus voorkomen of mitigeren van zwaardere 
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zorg; 

4. Het Verwey-Jonker Instituut in zijn rapport over jeugdhulp in 

Wijchen het belang van preventie, ook in het kader van kosten-

beheersing, nogmaals bevestigt; 

5. Doel en middelen altijd afgewogen moeten worden en er ge-

waakt moet worden voor medicaliseren (min of meer normale 

jeugdproblemen als problematisch bestempelen en te snel zorg 

inzetten).  

 

Roept het college van B&W op om: 

 

1. De inzet van deze middelen uiterlijk in Q3 te evalueren en voor 

te leggen aan de raad; 

2. De raad een beslisnota voor te leggen of die inzet (deels) ver-

taald moeten worden naar een structurele inzet. 

1. De inhoudelijke afweging in de monitor-rapportage mee te 

nemen en de hoogte van de structurele middelen mee te 

wegen bij de begroting van 2023. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fracties van 

 

D66, Kees van Galen 

VVD, Roel Boumans 

CDA, Karin Hoogteijling 

Kernachtig Wijchen, Jennifer Zijlstra 

PvdA, Peter Gatzen 

 


