
Aan de agendacommissie raad gemeente Steenbergen 

 

 

Steenbergen 8 juni 2021 

 

 

Onderwerp: verzoek agenderen jeugdzorg in Steenbergen in Oordeelsvormende vergadering.  

 

 

Geachte agendacommissie leden,  

 

Hierbij verzoek ik u om in de Oordeelsvormende vergadering Mens en maatschappij, van juli 

2021, het onderwerp: hoe staan we ervoor met Jeugdzorg in Steenbergen en voor zover 

toereikend in de regio te agenderen.  

 

In de oordeelsvormende vergadering van 7 juni 21, is het onderwerp in het vragen halfuurtje 

door mij ingebracht, mede omdat er in de jeugdzorg landelijk diverse ontwikkelingen plaats 

vinden en met daarbij de vraag waar en hoe staan we er in Steenbergen voor.  

 

Zijn er wachtlijsten, zijn er voldoende financiën beschikbaar om jongeren op korte termijn te 

helpen? Zijn er voldoende hulpverleners, kan er continuïteit geboden worden?  

Komt er extra geld vanuit het rijk naar Steenbergen c.q. de regio voor jongerenhulp?  

Vragen die mede ingegeven zijn vanuit de ervaring in het verleden.  

 

De antwoorden van de verantwoordelijk wethouder waren duidelijk, die gaf aan dat er dan wel 

geen grote wachtlijsten zijn, de zorg voor jongeren, mede door corona de nodige aandacht en 

inzet vraagt van de hulpverleners om te voorkomen dat zij in de knel of tussen wal en schip 

komen / geraken.  

 

Met het agenderen van dit onderwerp is er meer tijd dan in het vragen halfuurtje om met elkaar 

van gedachten te wisselen en kan de commissie met de nodige achtergrondinformatie zich een 

veel beter beeld vormen van de situatie en de stand van zaken rond Jeugdzorg in Steenbergen.  

 

Ter onderbouwing verzoek ik de agendacommissie, aan de portefeuillehouder het verzoek te 

doen om ten behoeve van deze discussie inhoudelijke en feitelijke informatie aan te leveren. 

 

Voor de memo van de portefeuillehouder, bij deze enige richting van de punten die meer inzicht 

kunnen geven over de inhoud en de voor de discussie:   

- Het aantal jongeren in Steenbergen dat gebruik maakt van zorg (en in welke categorie 

van zorg); 

- De wachtlijsten, waar knellen deze het meest, 

- De kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg, de eigen middelen, de ondersteuning 

vanuit het Rijk, is de jeugdzorg nog betaalbaar en hoelang. 

- Overzicht van de externe instantie die betrokken zijn bij de uitvoering van de jeugdzorg,  

- En wat kan/zal de nieuwe aanbesteding jeugdzorg met de continuïteit van zorg doen?  

 

Hopende u voor zover voldoende geïnformeerd te hebben, in afwachting van uw antwoord.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Loes Baselier 



Burgerraadslid D66 

 


