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Geachte gemeenteraadslid, 

Deze brief schrijf ik aan u niet als voorzitter van de Jongerenraad Roosendaal of voorzitter van de 

Cliëntenraad van Juzt Jeugdzorg, maar als ervaringsdeskundige binnen de jeugdhulp. 

Een jongere die van zijn 8
ste

 tot aan zijn 20
ste

 hulp heeft gehad van verschillende 

jeugdzorgorganisaties in West-Brabant. Een jongere die “vrijwillig” de hulp in ging qua ambulant traject 
en later ook “vrijwillig” uit huis geplaatst werd. Het woord vrijwillig zet ik tussen aanhalingstekens 
omdat het voor een jongere nooit vrijwillig is om naar een psychiater te gaan of om uit huis geplaatst 

te worden, als je op dat moment niet doorhebt dat er iets speelt in het gezin waar jij deel van uit 

maakt. 

Als inwoner van de gemeente Roosendaal heb ik op 3 oktober jl. gebruik gemaakt van mijn 

inspraakrecht toen de actualisatie van de verordening jeugdhulp in Roosendaal ter sprake kwam. 

In die inspraak heb ik mijn brede visie op de jeugdzorg gedeeld en hoe deze er in de toekomst uit zou 

moeten zien. Daar is door partijen in de commissievergadering van 10 oktober jl. gebruik van gemaakt 

om bepaalde vragen te delen met de betreffende wethouder. Met veel verbazing heb ik naar bepaalde 

uitspraken van de wethouder geluisterd en daarop een reactie geschreven die ik heb gedeeld met 

‘mijn’ gemeenteraad in Roosendaal. 
 

Echter bedacht ik me dat de gegeven visie niet alleen toepasbaar is binnen Roosendaal, maar ook in 

uw gemeente. Als bijlage bij de brief wil ik u dan ook graag de tekst van de inspraak op 3 oktober 

meesturen én mijn schriftelijke reactie op de commissievergadering van 10 oktober. 

 

Hopende dat u er wijsheid uit kan halen die u kunt meenemen in debatten over uw eigen verordening 

jeugdhulp of soortgelijke, dank ik u voor uw tijd en aandacht 

 

Met vriendelijke groet, 

Björn Rommens 

Ervaringsdeskundige jeugdzorg 


