
          

           
Aan: Gemeente Papendrecht 

T.a.v. College van B & W 

 Markt 22 

 3351 PB Papendrecht  

 

Datum: 27 juli 2015 

 

Betreft artikel 40 vragen inzake Jeugdzorg 

 

Geacht College, 

 

Op maandag 27 juli hebben wij kennis genomen van het voorpaginanieuws in AD/De Dordtenaar 

waarin gesteld wordt, dat “crisisopvang voor kinderen met psychoses, zelfmoordneigingen en 

andere ernstige gedragsproblemen overvol zit. Ze moeten te lang wachten op de juiste zorg, 

waardoor de situatie escaleert.  De extra toestroom wordt volgens hulpverleners grotendeels 

veroorzaakt door overheveling van jeugdzorg naar gemeenten ”.  

 

Na lezing van het gehele artikel leidt dit bij PvdA tot de volgende vragen: 

 

1. Klopt de constatering dat er kinderen met ernstige problemen  in “nijpende” situaties zijn 

beland?  

2. Uit verschillende gesprekken (onder meer in de Focusgroep en met de directie van 

Jeugdzorg ZHZ)blijkt dat de jeugdteams onvoldoende uitgerust zijn om een goede triage 

uit te voeren. Het krantenartikel bevestigt dit beeld.  

Kan het College aangeven wat haar beeld is bij deze opvatting? 

3. Op welke wijze denkt het College het doel te bereiken dat kinderen op tijd worden 

doorgeleid naar de specialistische hulp die zij nodig hebben? 

4. Is de constatering juist dat de Jeugdteams nog zeker twee jaar nodig hebben om goed te 

kunnen functioneren en zo ja komen hierdoor kinderen in de crisisopvang terecht en zo ja 

om hoeveel gevallen in Papendrecht gaat dit dan? 

5. Klopt de constatering vanuit het artikel, dat door de wachtlijsten in de specialistische zorg 

kinderen niet de hulp krijgen die zij nodig hebben en in hoeverre hebben we daar binnen 

Papendrecht mee te maken? 

6. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is bij de specialistische hulp met betrekking tot 

de wachtlijsten? 

7. Op welke wijze denkt het College te voorkomen dat de crisisopvang verder overbelast raakt 

door een instroom van kinderen en jeugdigen met problemen die voorkomen hadden 

kunnen worden bij een tijdige inzet van voldoende specialistische hulp 

8. Zijn er bij u binnen Papendrecht, situaties bekend zoals in de krant beschreven waarbij 

ouders hulp uit eigen middelen betalen, zo ja wat vindt u hiervan?  

 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Ernst Schotting 

(fractievoorzitter PvdA)   

 


