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Artikel 41 vragen over de sluiting van acht residentiële plaatsen (bedden) bij
Oosterpoort in Heesch
In 2015 zijn we geconfronteerd met de decentralisatie van de jeugdzorg met daarbij een forse
bezuiniging voor de organisaties die de jeugdzorg uitvoeren. De korting op specialistische jeugdzorg
was in 2015 15,4% en in 2016 10,6%. Als gevolg van deze kortingen zijn in de regio veel
voorzieningen specialistische jeugdzorg afgebouwd en verdwenen.
Destijds is een plan opgesteld om regionaal tien miljoen minder aan jeugdzorg uit te geven. Dit zou
vooral gaan over bezuinigen op zware, dus duurdere zorg. Ook de Instellingen stonden achter deze
uitgangspunten maar zij hadden een probleem met de snelheid waarmee de plannen uitgevoerd
zouden moeten worden. Destijds is ook afgesproken dat er een lange termijnvisie voor de regio
ontwikkeld zou worden waarin oplossingen aangereikt worden om zo goed mogelijk preventief te
werken en ondersteuning te geven in thuissituaties onder het motto “Wonen doe je thuis”. Voor
ouders en jongeren moet de zorg goed geregeld zijn, zodat zij hulp en begeleiding kunnen krijgen bij
problemen in de thuissituatie. Daarnaast is er het van groot belang dat er voorzieningen in stand
blijven voor de opvang van jongeren met acute problemen en die tijdelijk dringende hulp nodig
hebben. Dit is in 2017 vormgegeven door de aanbieders in de projecten transformatie. In juli 2017 is
hiervoor in de regio geld vrijgemaakt. Maar pas vanaf mei 2019 zijn de projecten door de gemeenten
aanbesteed waarmee de transformatie veel te laat is gestart. Daarnaast is er fors veel minder geld
vrijgemaakt dan eerder is afgesproken. Daarmee is transformatie feitelijk onmogelijk gemaakt.
Zoals we begrepen hebben zijn veel organisaties toch alvast aan de slag gegaan met meer
begeleiding thuis omdat reducering van residentiele bedden op termijn onvermijdelijk was. In 2019
was er sprake van nieuwe voorgenomen afbouw van de bedden voor jongeren die zware zorg nodig
hebben, terwijl er nog onvoldoende alternatieve opvang was geregeld zoals, zorg thuis met
ambulante begeleiding. Van de organisatie Oosterpoort hebben wij vernomen dat zij heel veel
hebben ingezet op innovatie onder andere op het gebied van trajectbegeleiding. Zij hebben veel
jongeren en hun ouders intensief begeleid om het thuis wonen te realiseren. Concreet betekent dit
dat er op dit moment geen wachtlijst is voor jongeren van 12 tot 14 jaar die tijdelijk een residentiële
plaats nodig hebben bij Oosterpoort. Dit zijn echter wel kostbare plaatsen voor de regio en zeker op
lange termijn blijven er opvangplekken nodig.
Helaas is er nog steeds geen lange termijnvisie door de gemeenten gemaakt op wonen voor jongeren
die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen en niet (meer) terecht kunnen bij pleegzorg of

gezinshuizen. Tegelijkertijd is er dus al wel sprake van gedwongen afbouw van residentiële bedden.
De financiële onrust wordt extra versterkt doordat er ook nog steeds geen meerjaren aanbesteding is
maar een jaarlijkse aanbesteding. Alles bij elkaar komt Oosterpoort op deze wijze in de problemen
omdat ze, al dan niet tijdelijk, onvoldoende jongeren hebben voor de plaatsen in hun huis in Heesch.
Men betaalt nu eenmaal niet voor lege bedden ook al is dat tijdelijk. Oosterpoort heeft zelf geen
financiële mogelijkheden om dit tijdelijk open te houden. Dit leidt mogelijk tot de sluiting van
Oosterpoort Heesch.
Helaas moet je concluderen dat Oosterpoort aan zijn eigen succes ten onder gaat. Door het
vooruitzicht van financiële dekking vanuit de regiogemeenten hebben ze intensief ingezet op
trajectbegeleiding. Door het uitblijven van de financiële steun en het uitblijven van een deugdelijke
visie voor de komende jaren moeten zij nu sluiten. Onvoorstelbaar dat op deze wijze er in de regio
Oss acht residentiële plaatsen (bedden) voor jongeren verdwijnen.
Wij hebben daarom de volgende vragen:
1. Bent u het met ons eens dat het huis van Oosterpoort in Heesch een goede behandel- en
begeleidingsplaats is voor jongeren?
2. Bent u het met ons eens dat Oosterpoort door de handelswijze van de regiogemeenten aan
haar eigen succes ten onder dreigt te gaan?
3. Klopt het dat er regionaal nog steeds geen lange termijnvisie is over residentiële bedden in
de regio?
4. Zo niet, waarom niet? Zo ja, wat en waar is deze visie?
5. Kunt u aangeven wanneer en hoe we de definitieve afbouw van bedden in de regio gaan
bespreken en er beslissingen over gaan nemen.
6. Kunt u aangeven of het sluiten van de bedden van Oosterpoort nodig is om de afbouw van
de regionale bedden te realiseren?
7. Bent u bereid om te bekijken of de bedden van Oosterpoort behouden kunnen blijven?
8. Zo niet, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u dat doen?
9. Kunt u een garantie geven , dat door de eventuele sluiting van het huis in Heesch, er geen
jongeren tussen de wal en het schip gaan vallen ?
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