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Alphen aan den Rijn, 1 juni 2018 

Geacht college, 

Het Leidsch Dagblad publiceerde op 23 mei 2018 het artikel ‘verdeling jeugdhulp geld fout’. In dit 

artikel staat dat uit onderzoek van Holland Rijnland blijkt dat gemeentes in deze regio – waaronder 

Alphen aan den Rijn – de afgelopen jaren structureel te weinig geld heeft ontvangen vanuit de 

Rijksoverheid. In het artikel wordt tevens gesteld dat voor 2018 een groter tekort verwacht wordt 

dan de in 2017 bijgelegde tien miljoen euro.  

1. Herkent het college het beeld dat er voor 2018 een tekort op het jeugdhulpbudget wordt 

verwacht? 

a. Hoe hoog gaat dit tekort zijn en welke consequenties heeft dit voor de gemeente 

Alphen aan den Rijn? 

2. Deelt het college de mening van Holland Rijnland dat de gemeente Alphen aan den Rijn de 

afgelopen jaren structureel te weinig geld heeft ontvangen vanuit de Rijksoverheid? 

3. Gaat het college acties ondernemen om het te weinig ontvangen geld alsnog te krijgen? 

a. Zo ja, welke? 

Op de website van de NOS verscheen op maandag 16 april het artikel ‘belang kind staat niet altijd 

voorop in de jeugdzorg’. In dit artikel wordt gesproken over een actieplan van de ministers De 

Jonge en Dekker.  

4. Wat zijn de consequenties van dit actieplan voor de in Alphen aan den Rijn gemaakte 

keuzes met betrekking tot de jeugdzorg?  

In een ander artikel van de NOS van zondag 27 mei met de titel ‘veel knelpunten bij onderwijs aan 

zorgleerlingen, politiek wil actie’ wordt gesteld dat veel scholen last hebben van de hoge 

administratieve druk voor leerkrachten en schoolleiders.  

5. Herkent het college de genoemde administratieve last bij scholen in de gemeente Alphen 

aan den Rijn? Welke maatregelen kan het college – onafhankelijk van de keuzes in Den 

Haag – treffen om deze last te verzachten? 

Het artikel rept tevens over nieuwe cijfers van het ministerie van OCW dat er nog steeds 4000 

kinderen in Nederland thuiszitten.  

6. Hoeveel kinderen in de gemeente Alphen aan den Rijn gaan nu niet naar school, omdat er 

geen passend onderwijs geboden kan worden?  

Tijdens de speeddates van 17 april vertelde GO voor jeugd over de inzet van ambassadeurs op 

scholen voor leerlingen en leraren om op die manier de jeugdzorg op een toegankelijke manier te 

organiseren. De fractie van D66 vindt dit een positieve ontwikkeling en zou graag een meer 

structurele aanwezigheid van deze ambassadeurs op de scholen van Alphen aan den Rijn zien.  

7. Momenteel is op elke school 1 middag in de week een ambassadeur van GO aanwezig. 

Waar blijkt uit dat dit voldoende is?  

a. Hoeveel meer is wenselijk en welk bedrag aan investeringen is nodig om dit te 

realiseren? 

8. Wat vindt het college van de plannen om het eventueel vrijgekomen budget genoemd 

onder vraag 3 te investeren in deze ambassadeurs en op die manier het aantal thuiszitters 

te verbeteren en de kwaliteit van de jeugdzorg op de scholen te verhogen? 

Met vriendelijke groet, 

Richard Middelraad & Maurits de Vries 

D66 
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