Motie vreemd 23.1

MOTIE
De raad in vergadering bijeen op 25 juni 2019;
Overwegende





dat de onlangs door de Wethouder Sociaal Domein gestuurde alarmerende brief van
26.03.2019 aan de Raad over de tot meer dan 3 miljoen oplopende tekorten op het
gebied van de Jeugdzorg dwingt tot adequate actie. Het is een tekort van een
dusdanige grootte dat dit bij een duurzaam voortbestaan een zwaar negatieve
consequentie heeft op de totale financiële huishouding van de gemeente Leudal;
dat ook de Rekenkamer Leudal in de rapportage over de kwalitatieve aspecten van
het Jeugdzorgbeleid suggesties heeft gedaan die tot forse bezuinigingen zouden
kunnen leiden in dit dossier;
dat de transitie van het Sociaal Domein zover gevorderd is dat het voorgenomen en
als zodanig bedoelde integrale beleid geïmplementeerd kan worden;

constaterend:




dat de Rekenkamer Leudal uit haar onderzoek tot de voorlopige conclusie is gekomen
dat de wijze van werken ten aanzien van vragen op het vlak van het Sociaal Domein
conform de vroegere werkwijze niet integraal wordt beschouwd maar als een aanpak
waarin niet het totaal maar de delen centraal staan;
dat de oplossingen op het vlak van de Jeugdzorg vanuit deze sectorale benadering
vooral een zorgkarakter hebben, juist omdat vooral zorgoplossingen aangeboden




worden, terwijl de meerderheid van de zorg in de kern geen vraagstuk van een ziekte
of beperking is, maar veelal met armoedevraagstukken samenhangt;
dat de relatie tussen gezondheidsproblemen en jeugdproblematiek met armoede en
geringe participatie meer dan is aangetoond;
dat het Rijk ten aanzien van de tekorten zich op het standpunt stelt dat gemeenten
eerst integraal moeten werken binnen het Sociaal Domein voordat er sprake kan zijn
van structurele ondersteuning;

geeft het College de opdracht:




binnen het College bindende afspraken te maken met betrekking tot de integrale
aanpak van het beleid ten aanzien van het Sociaal Domein vanuit de deelsectoren
zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, en sociaal-maatschappelijke
en culturele activering; waarbij dus meerdere portefeuillehouders
verantwoordelijkheid dragen;
nog binnen de huidige halfjaarlijkse periode pilots in de sfeer van de uitvoering te
ontwikkelen die nieuwe initiatieven ondersteunen waarmee interne verkokering
tegengegaan wordt en een oplossing kunnen betekenen voor sociale en financiële
problemen.
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