MOTIE
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad

Motie voor de raadsvergadering van 5 juli 2018
Agendapunt 8.a Raadsadvies Inkoop Specialistische jeugdhulp ZIN 2019 en bijstelling
budgettair kader 2018 (2018/13203)
Onderwerp: Jeugdombudsfunctie
De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 5 juli 2018,
gelezen het Raadsadvies met betrekking tot inkoop Specialistische jeugdhulp ZIN 2019
en bijstelling budgettair kader 2018 (2018/13203), dat:


het arrangeren van passende jeugdhulp voortdurend “wringt”;



het budget voor de benodigde jeugdzorg niet toereikend is;



de transformatieopgaven nog van de grond moeten komen;



sturing op inzet van zorg blijkbaar beperkt beïnvloedbaar is,

overwegende dat:


de wachtlijsten nauwelijks korter worden en de wachttijden slechts langzaam
afnemen;



niet in voldoende mate duidelijk wordt welke inhoudelijke- en procesmatige
maatregelen nodig zijn om tot optimalisatie van de (jeugd)zorgketen te komen;



de Raad weinig zicht heeft op de vragen, klachten en ervaringen van cliënten in
deze zorgketen;



de vraag-en klachtenafhandeling voornamelijk in handen is van de
zorgaanbieders,

van mening zijnde dat:


het voor gebruikers van jeugdzorg belangrijk is dat zij, indien zij vastlopen en
niet in voldoende mate gehoord worden in de zorgketen, een centraal
onafhankelijk aanspreekpunt oftewel een ombudspersoon hebben waar zij
kunnen aankloppen;



een ombudspersoon niet alleen een luisterend oor biedt, maar ook kijkt naar
oplossingen en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd informeert en advies
geeft op welke punten de zorgketen aandacht behoeft;



het uit efficiency- en kostenoverweging, wellicht het beste gezamenlijk opgepakt
kan worden door de 16 deelnemende gemeenten,
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verzoek het college van burgemeester en wethouders om:
al dan niet gezamenlijk met de deelnemende gemeenten in de regio Noord Oost
Brabant dit jaar over te gaan tot het instellen van een onafhankelijke
jeugdombudsfunctie,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:

Indiener: Matthie van Merwerode; fractie D66

Deze motie is aangenomen / verworpen in de raadsvergadering van 5 juli 2018.

drs. G.B. Gnodde, raadsgriffier

