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Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  

Betreft: Kinderombudsman voor Schiedam & wachttijden jeughulp 

Schiedam, 11 april 2018 

Geacht College, 

Gisteren werd het jaarverslag van de gemeentelijke kinderombudsman van onder andere Rotterdam 

en Vlaardingen gepubliceerd. Hierin kwam centraal naar voren dat er nog altijd teveel kinderen 

geconfronteerd worden met situaties waarbij kinderen geen gespecialiseerde jeugdhulp krijgen 

terwijl zij die wel direct nodig hebben. De wachttijden in de jeugdhulp baart de SP en de PvdA grote 

zorgen. Ook het signaal dat ouders en kinderen er maar niet doorheen komen en uiteindelijk de 

kinderombudsman moeten inschakelen is voor ons een grote zorg. Daarom hebben onze fracties de 

volgende vragen: 

1. Is het College bekend met het jaarverslag? Zo ja, herkent u de zorgen die hierin geuit worden 

ook voor Schiedam?  

2. Kan het college aangeven hoeveel Schiedamse kinderen op dit moment moeten wachten op  

geschikte hulp en hoe lang wachten zij al? 

3. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de kinderen die de benodigde zorg niet of niet  

tijdig ontvangen en welke oplossingen er nu worden gevonden om de negatieve gevolgen 

van het lange wachten op geschikte hulp te minimaliseren? 

In de collegebrief van 23 januari jl schrijft u dat de wachttijden voor jeugdhulp overeen komen met 

het gemiddelde in de regio Rijnmond. Met name de jeugd GGZ heeft te maken met een langere 

wachttijd en kinderen die ruim buiten de Treeknormen worden geholpen. Er wordt gesproken van 

een twee richtingen oplossing voor het komende jaar om de wachtlijsten terug te dringen.  

4. Hoe worden ouders en onderwijs ondersteund in de periode in afwachting op de start van de  

geschikte hulp? 

5. Hoe voorkomt het college dat er minder geschikte hulp wordt ingezet om de wachttijden te  

verbloemen? 

6. In hoeverre zijn de wachttijden het gevolg van onvoldoende aanbod vanuit zorgaanbieders,  

dan wel een gevolg van te krappe budgetten of onvoldoende financiële middelen? 

7. Welke nieuwe of aangescherpte afspraken heeft het college met de aanbieders gemaakt 

naar aanleiding van de aanhoudende signalen over lange wachttijden voor geschikte hulp? 

Ofwel op welke wijze streeft het college naar verbetering van de wachttijden in de jeugdhulp 

en wanneer verwacht u de jeugdhulp op orde te hebben? 

8. Is het college bereidt om half jaarlijks een overzicht naar de gemeenteraad te sturen met een 

update van de wachttijden voor de Schiedamse kinderen? Zo nee, waarom niet? 



In het jaarverslag van de kinderombudsman is verder te lezen dat de klachten en vragen die zij kreeg 

verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar daarvoor. Ouders en kinderen kregen in sommige gevallen 

eindelijk de hulp die ze nodig hadden door interventie van de ombudsman. Schiedam heeft geen 

gemeentelijke (kinder)ombudsman terwijl deze ombudsman wel de andere gemeenten ondersteunt 

waarmee we als Schiedam de jeugdhulp inkopen.  

9. Waar kunnen Schiedamse kinderen en ouders terecht met vragen en klachten? Behalve bij 

het landelijke AKJ of de landelijke ombudsman? 

10. Hoeveel klachten zijn er via de gemeente zelf binnengekomen in 2017 over de jeugdhulp en 

waar gingen deze klachten over? 

11. Waarom heeft de gemeente Schiedam geen eigen (kinder)ombudsman? 

Doordat de kinderombudsman van de regio Rotterdam onder andere in Rotterdam, Vlaardingen, 

Capelle aan den IJssel is benoemd, heeft zij een goed beeld van de situatie in deze gemeenten. De SP 

en PvdA ziet het als een meerwaarde dat deze gemeenten deze kinderombudsman hebben 

benoemd. Er zijn veel ontwikkelingen in de jeugdhulp sinds de decentralisatie. Iedereen doet hard 

zijn best om de transitie tot een succes te brengen. Maar zoals bij elke grote verandering brengt dit 

ook voor een groep mensen zorgen met zich mee of zitten er nog wat hobbels op de weg. Daarom 

lijkt het ons een goed idee als Schiedam deze kinderombudsman benoemt om zo het aanspreekpunt 

voor kinderen, ouders en professionals te kunnen zijn wanneer zij klachten hebben de gemeente en 

over organisaties op het terrein van jeugdhulp en onderwijs. 

12. Is het college het met de SP en PvdA eens dat het een goed idee zou zijn als Schiedam ook 

een (kinder)ombudsman zou benoemen voor onze inwoners? Zo nee, waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sun van Dijk      Petra Zwang 

SP Schiedam       PvdA Schiedam 


