
Kort verslag POLITIEK FORUM 14 oktober 2019

21.30 UUR POLITIEK FORUM AGENDA  
Voorzitter : Hugo Langenberg

1. Opening

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Jeugdhulp – Kaders voor de gemeentelijke toegang v.a. 2021
Het forum geeft het college aandachtspunten mee naar aanleiding van de concept-notitie 
‘Kaders voor de gemeentelijke toegang v.a. 2021’. Namens het college voert wethouder 
Joosten het woord over het onderwerp. De technische vragen van het CDA, GroenLinks en 
D66 zijn beantwoord. 

Diverse fracties spreken waardering uit voor de mogelijkheid binnen dit extra ingeplande 
forum rondom het thema jeugdhulp, wensen en bedenking te uiten. Het forum uit haar 
zorgen over de visie op de volgende punten: het centraal stellen van het kind, ontschotting in 
de zorg, de regiefunctie, bereikbaarheid van de jeugdhulp, wachttijden voor specialistische 
hulp, arbeidsmarktkrapte voor jeugd medewerkers en professionals, keuzevrijheid binnen de 
jeugdhulp en de taakuitbreiding van de JGT. Het forum geeft het college concrete 
aandachtspunten mee en geeft aan uit te kijken naar de definitieve versie. 

Een aantal fracties vraagt aandacht voor de in de raad van 7 oktober aangenomen motie 
(19/40 Jeugdhulp visie Hart voor de Jeugd) en vraagt de wethouder naar de uitvoering 
hiervan. 

Het college, wethouder Joosten geeft aan dat de definitieve nota ‘Kaders voor de 
gemeentelijke toegang v.a. 2021’ in het politiek forum van 9 december en de raad van 16 
december 2019 geagendeerd wordt. De wethouder gaat in op alle suggesties vanuit het 
forum en geeft aan dat de zorgen die in het forum geuit worden, ook de zorgen van het 
college zijn. Wethouder Joosten geeft aan dat alle opmerkingen en aandachtspunten 
meegenomen worden in de definitieve versie van de notitie. 

De wethouder zal de aanvullende technische vragen die gesteld zijn tijdens de bespreking 
schriftelijk beantwoorden. 

5. Rondvraag
Geen opmerkingen.

6. Vaststellen verslag Politiek Forum 30 september 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.



Verslag vastgesteld in het Politiek Forum van 4 november 2019

De griffier, De voorzitter,
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