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Besteding budget jeugdzorg vooruitlopend op de kadernota en

Geachte burgermeester, wethouders, raadsleden en overige aanwezige,
Voordat ik over ga op het daadwerkelijk inspreken in uw beraad wil ik mij eerst graag
voorstellen. Mijn naam is Koen van Lith, geboren en getogen in Kudelstaart en sinds
2 jaar woonachtig in Aalsmeer. Als arts heb ik enkele jaren in de kinder- en
jeugdpsychiatrie gewerkt. Op dit moment houd ik me bezig met onderzoek aan het
VUmc waarbij we kijken of de hersenen van adolescenten met ernstige
gedragsstoornissen anders functioneren en of we dit mogelijk kunnen beinvloeden.
Tijdens mijn werkzaamheden kom ik bijna dagelijks in contact met jongeren en hun
ouders. Hierdoor kan ik een goed beeld vormen van deze meest kwetsbare groep
binnen het jeugdhulp veld. Deze kwetsbare groep valt vanaf 1 januari 2015 ook
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Aalsmeer.
Mijn inziens kan de transitie van de jeugdhulp een goede mogelijkheid zijn om de
zorg voor kinderen, jeugdigen en hun ouders beter te organiseren met als doel
betere zorg te leveren. De gemeente Aalsmeer heeft daarbij het voordeel dat veel
burgers erg betrokken zijn bij de maatschappij en dat zij gemiddeld een goede
uitgangspositie hebben. Dit geeft de mogelijkheid voor alle betrokken partijen, zoals
politieke partijen en scholen, om samen op te gaan zodat de jeugdhulp beter aansluit
op de behoeften binnen onze gemeente.
Vandaag bespreekt u als raad de vraag van het college om te mogen onderhandelen
met zorgaanbieders en binnen welk budget. Het voorliggende stuk gaat uit van een
bezuiniging van 20%. De vraag is of deze bezuiniging reëel is en of instemmen met
dit voorstel niet ingaat tegen uw verkiezingsbelofte. Die belofte luidde volgens mij bij
alle partijen hetzelfde: Goede zorg blijft gegarandeerd. De vraag aan de raadsleden
is dan ook of zij budget neutraal willen blijven of dat ze doen wat nodig is voor een
goede jeugdzorg.
Nu over mijn inzichten over de haalbaarheid van de bezuinigingen. De
portefeuillehouder heeft in januari aangegeven dat alle kinderen de hulp behouden
die ze nu al krijgen. Dat betekend dus dat hier niet op bezuinigd kan worden. Dan
moet de bezuiniging gehaald worden in de nieuwe instroom. Helaas heeft de
gemeente mij, ondanks herhaaldelijk vragen, de cijfers niet kunnen geven over de
huidige gebruikers en de gemiddelde instroom per jaar. Ik zal mij dan ook moet
baseren op een schatting. Ik vrees dat er voor de nieuwe instroom nog maar 50%
van het budget beschikbaar is wat er in 2014 nog voor deze groep was. Dit betekent
of wachtlijsten of goedkopere zorg. Uit de huidige literatuur blijkt dat bij het niet
behandelen of onderbehandelen van stoornissen de problemen alleen maar groter
worden en dus op termijn meer geld kosten. Goedkoop zou in deze situatie dus wel
eens duurkoop kunnen zijn. Alle goede bedoelingen op het gebied van preventie en
overhead ten spijt, deze zullen de eerste jaren nog geen kosten besparing opleveren.
Dit naast het gegeven dat er bijvoorbeeld voor veel psychiatrische stoornissen geen
bewezen effectieve preventie methodes zijn. Het vooruit wegredeneren van

bezuinigingen verwijzend naar preventie of het snijden in overhead lijkt mij dan ook
niet reëel.
Ik zou het college en de raad dan ook willen vragen om alvast een ruime reserve pot
te reserveren omdat de geplande bezuinigingen vermoedelijk niet haalbaar zijn of ten
koste gaan van goede zorg.
Ten slotte wil ik graag iets wat mij al langere tijd irriteert aan uw allen kwijt. De
nieuwe jeugdwet gaat over 9 maanden in. Ik kan tot nu toe niet zien hoever de
gemeente Aalsmeer is met zijn voorbereidingen van de transitie. Ik verbaas mij er al
enige tijd over dat de gemeente weinig communiceert met de burgers over dit
onderwerp. Graag wil ik meedenken maar daarvoor is wel de juiste informatie nodig.
Sinds de jeugdzorg bijeenkomst in november 2013 zijn er geen nieuwe
bijeenkomsten meer georganiseerd. De informatie in de nieuwsbrieven is op het vlak
van de jeugdhulp voor mij weinig bevredigend. Wanneer wij met zijn allen echt goede
jeugdzorg in Aalsmeer willen is het denk ik wijs om iedereen zoveel mogelijk mee te
laten denken in het proces. Mensen lopen nu eenmaal harder wanneer ze het gevoel
hebben dat het hun eigen plan is. Het lijkt me dan ook raadzaam dat het college nu
echt haast gaat maken met de plannen en deze plannen tijdig voorlegt aan haar
burgers en haar raad. Want ook voor de raad lijkt het mij zeer lastig om het college te
kunnen adviseren en te controleren zonder voldoende informatie en tijd om
wijzigingen in de voorstellen te kunnen aanbrengen. Participatie van burgers lijkt mij
alleen mogelijk wanneer de gemeente voortvarend en transparant haar werk doet.

