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

Motie voor de raadsvergadering van 25 oktober 201 8

Agendapunt 7a Beleidsplan jeugdhulp 201 5-2018
Ondenrerp: aanpak knelpunten jeugd

hu
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De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 25 oktober 2018,

gehoord en gelezen:
. de discussie in de commissie S&B van 4 oktober jl;
. de evaluaties over de jeugdhulp en de daarin beschreven problemen en knelpunten, waaronder het
gegeven dat het extra geld van de gemeenteraad en het bijbehorende 'urgentieplan' nog steeds 'op
de plank liggen',
ovenregende dat:
. de raad dat extra geld ter beschikking heeft gesteld om direct werk te maken van de diverse
problemen en knel punten (waaronder wachtl ijsten);
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.
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het frustrerend is vast te moeten stellen dat dit nog niet gebeurd is, in het bijzonder voor de
kinderen en hun ouders die aangewezen ziin op jeugdhulp;
B&W terecht stellen dat het maken van een nieuw beleidsplan voor één jaar geen prioriteit heeft;
de raad wél prioriteit wil geven aan het snel aanpakken van de problemem zoals beschreven in het
urgentieplan;
beide evaluaties indringend duidelrlk maken dat er - naast de punten uit het'urgentieplan'- ook
andere zaken aangepakt moeten worden,

Besluit

het college op te roepen in samenwerking met andere gemeenten en zorgorganisaties direct te

starten met:

- de voorgestelde verbeteringen uit het urgentieplan én
- de aanpak van de uit de evaluaties voortkomende knelpunten;
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het college op te dragen de raad periodiek te rapporteren over de voortgang hiervan, op een
eenvoudige (lees: niet tijdrovende) manier,

en gaat over tot de orde van de dag.
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Deze motie is aangenomen in de raadsvergadering van 25 oktober

drs. G.B. Gnodde, raadsgriffier
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