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Amendement voor de raadsvergadering van 2 november 2021

Stuknummer: 21.748441

Agendapunt: Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023
Onderwerp: Jeugdzorg Plus
Aan de raad van de gemeente Schagen

De raad van de gemeente in vergadering bijeen op 2 november 2021,
Constateert dat:
-

JeugdzorgPlus al járen een beleidsmatige steen des aanstoots is ons land;
JeugdzorgPlus achtereenvolgens een rijks verantwoordelijkheid, een provinciale
verantwoordelijkheid en nu een gemeentelijke verantwoordelijkheid is;
De gemeente Schagen deze verantwoordelijkheid, mede op verzoek van het rijk, samen met 17
andere gemeenten vorm en ínhoud geeft;
JeugdzorgPlus gaat over kwetsbare jeugd met hele grote problemen;
In ons land bijna 3000 kinderen per jaar in de JeugdzorgPlus belanden, waar ze voor
gedragsverandering en heropvoeding worden opgesloten;
Dat nergens ter wereld zoveel kinderen tegen hun zin en die van hun ouders worden opgesloten
als in ons land;
Opsluiten van kinderen geen effectieve manier van hulp is gebleken, maar een typisch
Nederlandse oplossing is voor kinderen waar jeugdzorg nu kennelijk geen raad mee weet;
Steeds meer wetenschappers, bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen zich uitspreken
tegen gedwongen jeugdzorg;

Overweegt dat:
-

JeugdzorgPlus vraagt om een totaal andere (disruptieve) benadering;
Opsluiten van kinderen te allen tijde uit den boze is;
Opvang in de eigen regio uitgangspunt is (het is onze eigen jeugd);
Er in den lande voldoende goede voorbeelden van JeugzorgPlus zijn zonder gedwongen
opsluiting;
De Bestuurders van de drie betrokken JeugdzorgPlus instellingen tegen gedwongen opsluiting van
jeugdigen zijn;

Besluit:
Het voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigen:
De Transformatievisie JeugdzorgPlus vanaf 2023 vast te stellen waarbij we toewerken naar een
gecontroleerde afbouw van geslotenheid naar nul plaatsingen uiterlijk in 2025 (i.p.v. 2030)

En gaat over tot de orde van de dag
De fractie vanDuurzaam Schagen
Friso Teerink,
fractievoorzitter.

