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Apeldoorn, 1 augustus 2016 

 

Geacht college, 

 

Kinderen er weer bovenop helpen is sinds 1 januari 2015 een taak van de gemeente. Zo ook die van 

gemeente Apeldoorn. Op maandag 27 juni jl. verscheen er een bericht in de Stentor waaruit blijkt dat 

de regio Noord-Veluwe steeds vaker met wachtlijsten te maken heeft als het gaat om kinderen met 

psychische problemen.  

 

Ook de Kinderombudsman luidt de noodklok. Eén op de drie kinderen moet ten minste twee maanden 

(!) op zorg wachten.1 Verwacht wordt dat de wachtlijsten in 2016 nog verder zullen oplopen. Gesteld 

wordt dat de hulp voor deze kinderen in problemen zelfs te laat komt, omdat zij door de wachttijd 

langer in een onveilige gezinssituatie wonen. Hun problemen groeien en uiteindelijk hebben zij 

zwaardere zorg nodig.2  

 

Tijdens de PMA over Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland (NOG) heeft de portefeuillehouder 

toegezegd dat alle wachtlijsten bij Veilig Thuis vanaf 15 juli moeten zijn weggewerkt. Daarmee is niet 

gegarandeerd dat alle kinderen die hulp nodig hebben daar ook direct op kunnen rekenen.  

 

Het verbaast D66 dat er wachtlijsten zouden zijn bij jeugdzorg (in de breedste zin van het woord), 

want deze groep heeft onze steun hard nodig. Volgens D66 moet het belang van het kind te allen tijde 

centraal blijven staan. Wachtlijsten horen daar niet bij. 

 

D66 maakt zich zorgen en heeft de volgende vragen aan het college: 

 

1. Is het college bekend met de berichtgeving zoals hierboven vermeld? 

2. Heeft de gemeente er zicht op hoeveel Apeldoornse jongeren er op de wachtlijst staan bij de 

verschillende jeugdzorgaanbieders (uitgesplitst naar typen jeugdzorg)? 

Zo nee, waarom is hier geen zicht op? En wat gaat de gemeente doen om hier zicht op te 

krijgen? 

3. Is het college het met D66 eens dat de gemeente inzicht moet hebben in het bestaan van 

wachtlijsten om te voorkomen dat kinderen onnodig op hulp moeten wachten? 

4. Hoe wordt er door het college omgegaan met de kinderen uit Apeldoorn die op een eventuele 

wachtlijst staan? 

5. Hoe lang staan deze kinderen in gemeente Apeldoorn op de wachtlijst? 

                                                           
1 http://www.ad.nl/home/weer-wachtlijst-in-de-jeugdzorg~add7c11c/ 
2 http://www.nrc.nl/nieuws/2016/07/22/hulp-voor-kinderen-in-problemen-vaak-te-laat-3353966-a1513033 



6. Wat wordt er door gemeente Apeldoorn gedaan om ervoor te zorgen dat zij zo snel mogelijk 

de zorg ontvangen die zij nodig hebben, op een manier waarbij de keuzevrijheid van ouders 

wordt gewaarborgd? 

7. Wat gaat het college doen om de eventuele problemen rondom wachtlijsten aan te pakken? 
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