
“It takes a village to raise a child”. Een Afrikaans spreekwoord wat vrij vertaald betekent; JE HEBT 

EEN HEEL DORP NODIG OM EEN KIND OP TE VOEDEN. Zo begon de ChristenUnie in de Tweede 

Kamer eind 2013 de bijdrage m.b.t. de regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid. De 

parlementaire werkgroep koos daarvoor de titel "Jeugdzorg dichterbij", om hun rapport kracht bij te 

zetten. Het gaat om de inzet van familie, buren en vrienden. Maar daar straks meer over.  

 

Terug naar vanavond. Terug naar onze rol. Voor ons ligt het voorstel tot wijziging Verordening 
Jeugdhulp Stadskanaal 2015.  
Het is goed te zien dat de verordening zorgvuldig wordt gewijzigd door o.a. gewijzigd Rijksbeleid. 
Goed te zien dat de wijzing voor het niet meer innen van een ouderbijdrage voor Jeugdhulp hierin 
ook is verwerkt. Belangrijk is ook de toevoeging van artikel 19 in de verordening inzake het betrekken 
van ingezetenen bij de uitvoering van de Jeugdwet. Uiteraard is de Participatieraad daarvoor het 
aangewezen adviesorgaan. Maar zoals u zelf ook aangeeft strekt dit verder naar inwoners, cliënten 
en vertegenwoordigers van cliënten.  
In datzelfde artikel 19 wordt ook verwezen naar de Nadere regels Jeugdhulp Stadskanaal 2015. In 
een nieuw artikel 12 wordt hier dan ook uitgewerkt wat het ‘betrekken’ precies inhoudt. Er komt 
minstens eenmaal per jaar overleg over beleid betreffende jeugdhulp en de uitvoering daarvan. Wij 
horen graag wanneer de eerste bijeenkomst gepland is  
Wij zijn het met de Participatieraad eens dat de aangebrachte wijzigingen duidelijk omschreven zijn. 
Het is goed te vernemen dat het ingebrachte punt v.w.b. het waarborgen van de rechtsbescherming 
voor belanghebbenden reeds verwerkt is door het college in het raadsvoorstel wat vanavond voor 
ons ligt.  
 
Ook zien we dat er een wijziging plaatsvindt in de Nadere regels bij artikel 5. Er wordt een nieuw lid 
toegevoegd, te weten lid 2. Dat luidt: “Als de jeugdige of zijn ouders een familiegroepsplan als 
bedoeld in artikel 1.1 van de wet hebben opgesteld, betrekt het college dat als eerste bij het 
onderzoek bedoeld in het eerste lid.“ En alhoewel het voorstel van het college is om deze Nadere 
regels voor kennisgeving aan te nemen ziet de fractie van de ChristenUnie dit Familiegroepsplan niet 
voldoende terug. Vandaar dat wij een motie willen indienen.  
 
Voorzitter, voordat ik deze motie ga voorlezen wil ik graag aangeven waarom. Om kinderen in de 
knel bij te staan met snelle hulp is besloten om te gaan voor: één plan, één gezin, één regisseur en 
sociale wijkteams. De hulp moet efficiënt en effectief zijn. Geen langdradige processen, maar snel 
erbij zijn. Ik kan daar beroepshalve ook over mee praten. Nogmaals, wij hebben daar het grote 
netwerk van de kinderen, de buren en de familie etc. hard bij nodig. Wij komen de woorden "eigen 
kracht" en "eigen netwerk" vaak tegen. Straks zult u het ook horen in de motie. Het wordt ook als 
een leidraad gebruikt in de wet. Maar als je naar de feitelijke tekst van de wet kijkt, zie je het 
eigenlijk niet terugkomen in de volgordelijkheid van de zorg die gegeven moet worden. Het eigen 
netwerk moet tussen de oren komen van alle professionals en hulpverleners, mocht dat nog niet 
voldoende het geval zijn. Dat zorgt er namelijk voor dat gezinnen met hun eigen mogelijkheden de 
regie kunnen houden, de regie kunnen voeren met de expertise die de professionals kunnen bieden. 
Het is dus goed om te zorgen dat ouders het recht krijgen om eerst een familienetwerkberaad te 
houden waar een familiegroepsplan opgesteld kan worden. De gemeenten hebben nu immers ook 
de taak om de organisatie rondom een familiegroepsplan te organiseren en te faciliteren. Dit zagen 
wij als ChristenUnie niet voldoende terug in de Nadere regels. Het is goed dat uzelf met de wijziging 
bent gekomen dat áls er een familiegroepsplan is opgesteld, dat dit door het college als eerste wordt 
betrokken bij het Gesprek tussen deskundigen, de jeugdige of zijn of haar ouders. Maar het moet 
over meer gaan dan dit. De Jeugdwet verplicht gemeenten immers hun beleid te richten op het tot 
stand brengen en uitvoeren van familiegroepsplannen. Het is dan logisch dat het familiegroepsplan 



ook een uitdrukkelijke plek krijgt in de verordening. Vandaar dat er geregeld moet worden dat de 
jeugdige en/of zijn ouders die zich tot de gemeente wenden met een hulpvraag altijd gewezen 
worden op de mogelijkheid een familiegroepsplan op te stellen en dat zij, indien gewenst, hierbij 
ondersteuning krijgen. “It takes a village to raise a child.” Wij wensen het college, de ambtenaren, 
overige professionals maar dus ook onszelf wijsheid en kracht toe.  
Voorzitter, dit brengt mij bij onze motie.” 


