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Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Toelichting
De laatste jaren heeft de provincie veel geld gestoken in de Jeugdzorg, met de bedoeling de wachtlijsten op
nul te krijgen. Verschillende methodieken, systemen en hulpmiddelen werden gebruikt om het doel te
bereiken, maar helaas het blijkt uit de laatste cijfers dat alle geld en tijd onvoldoende zijn geweest om dat
doel te bereiken.
De SP fractie wil over de nieuwe situatie en cijfers een aantal vragen stellen aan de gedeputeerde.
1.Hoe komt dat het cijfer toch zo hoog is, na alle extra uitgaven? Komt dit omdat de middelen aan de
verkeerde zaken zijn besteed?
2.Denkt u dat het doel om in 2010 geen wachtlijst meer te hebben, bereikt kan worden? Zo ja, hoe dan, wat
is uw noodplan nu blijkt dat de investeringen die nu zijn gegaan gen resultaat hebben gehad? Zo nee, wat
gaat u daaraan doen?

3 .Vooral tijdens de WMC-commissie heeft de SP-fractie GS rbij herhaling gevraagd (zie bijgevoegde
bijlage) naar een effectieve aanpak om de wachtlijst op nul te krijgen. Bij herhaling werden wij
meegesleurd in betogen waaruit bleek dat het aan de bedrijfsvoering lag: Maar blijven investeren in meer
mensen, in betere systemen. op deze manier blijkt dat dweilen met de kraan open te zijn. Lopen mensen en
systemen niet letterlijk en figuurlijk vast in de radars van procedures, administratieve organisatie en in het
systeemdenken in plaats van kindgericht kunnen werken. Bent u het met de SP eens dat het tijd wordt voor
een onafhankelijk onderzoek naar besteding van middelen in relatie tot de effectiviteit van de organisatie en
naar de noodzakelijk maatregelen voor duurzame verbetering van die effectiviteit gericht op haar klant: het
kind?
Namens de fractie van de SP en hoogachtend,
Y. Lutfula

