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Motie
Onderwerp

Extra gelden Jeugdzorg

Datum

1 november 2021

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 1 november 2021
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
gehoord de beraadslagingen,
Constaterende dat:
• Het Rijk € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt ter compensatie van de tekorten in de
jeugdzorg (bovenop de eerder beschikbaar gestelde 300 miljoen);
• Het Rijk hierin heeft meegenomen dat gemeenten uitvoering geven aan maatregelen
die in 2022 een besparing van € 214 miljoen op de jeugdzorguitgaven opleveren.
(Een nieuw kabinet zal moeten besluiten over de structurele financiën en
noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de
toekomst effectief en beheersbaar te houden.);
• Voor de gemeente Hof van Twente een incidenteel bedrag van € 1,9 miljoen
beschikbaar komt in 2022;
• Van dit bedrag bij de programmabegroting 2022 slechts een klein deel wordt ingezet
om op termijn de hierboven genoemde besparing op de jeugdzorguitgaven op termijn
te kunnen realiseren.
Overwegende dat:
• De coronacrisis impact heeft gehad op onze jeugd en wij de uitwerking daarvan nog
niet kunnen overzien, maar wel verwachten dat er (althans tijdelijk) juist een
toenemende hulpvraag zal zijn;
• De extra middelen de gemeente in staat stellen hierin tijdelijk extra ondersteuning te
bieden;
• Hoewel wel middelen gereserveerd worden op het gebied van kansrijk opgroeien en
de gezonde verbinding er een substantiële bijdrage nodig is om meer preventieve
activiteiten te ontplooien;
• Investeringen in preventie ook op de langere termijn van betekenis zijn om zorg te
voorkomen;
• Investeringen in preventie noodzakelijk zijn om in de toekomst besparing op de
jeugdzorguitgaven en vermindering van de jeugdproblematiek te kunnen realiseren;
• Eenmalige besteding van extra middelen via preventie langjarig effect kunnen
hebben.

Verzoekt het college:
• Te onderzoeken hoe we zo mogelijk een substantieel deel van de extra middelen
voor 2022 kunnen inzetten voor preventieve maatregelen in de jeugdzorg, zodat we
daar op langere termijn positieve effecten van kunnen zien, zoals hiervoor
beschreven;
• De bevindingen en zo mogelijk een plan om de extra compensatie van het Rijk in te
zetten, aan de raad voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 1 november 2021.
De raad van Hof van Twente,
De griffier,

de voorzitter,

mr. A. Venema

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

