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Geen kindmeer op
wachtlijst per 2015

: Wachtlijst van afgelopen
zomer wordt weggewerkt bij
Bureau Jeugdzorg Friesland

Leeuwarden | Er mag geen kind
meer op de wachtlijst staan voor
jeugdzorg op het moment dat de ver-
antwoordelijkheid daarvoor over-
gaat van de provincie naar de Friese
gemeenten. Elk kind dat een zorgin-
dicatie gekregen heeft in 2014 moet
op dat moment die zorg ontvangen
hebben of, als dat nog niet gelukt is,
een tijdelijk en passend zorgaanbod
hebbengekregen.Dat schrijft het col-
lege van Gedeputeerde Staten in ant-
woord op een Statendebat dat de
ChristenUnie had aangezwengeld.

Tussen een indicatiestelling voor
jeugdhulp en een daadwerkelijk
zorgaanbod mogen negen weken zit-
ten voordat er sprake is van een kind
op de wachtlijst. Op 1 januari mogen
ermaximaal 25 kinderen zijn die nog
in die termijn van negen weken val-
len bij Jeugdhulp Friesland/DeWood-
brookers (pleegzorg, ambulante
hulp, en residentiële zorg).

Het Bureau Jeugdzorg Friesland gaat
nu over het Advies- en Meldpunt Kin-
dermishandeling en over het Steun-
punt Huiselijk Geweld. Datmoet per 1
januari samengaan in een Advies- en
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kinder-
mishandeling. Volgens dewetmoet el-
kemeldingbij eenAMKbinnenvijf da-
genbeoordeeldwordenenzonodig tot
een actie leiden.

De Statenleden maakten zich zor-
gen over signalen in de zomerperio-
de dat er wachtlijsten waren voor de
jeugdzorg. Op1augustuswas daar in-
derdaad sprake van. In totaal 57 kin-
deren wachtten op dat moment te
lang op de wettelijk voorgeschreven
hulp. In reactie daarop heeft het Bu-
reau Jeugdzorg Friesland extra perso-
neel ingezet. In de brief aan de Staten
staat niet in hoeverre er nu nog spra-
ke is van een wachtlijst, en of het bu-
reau inmiddels de hele wachtlijst
heeft weggewerkt. Wel is er dus vast-
gelegddat dit per1januari 2015 in elk
geval gebeurd moet zijn.

Gedeputeerde Staten stellen dat
er vanuit de provincie nu al genoeg
geld is om wachtlijsten op het mo-
ment van de transitie te voorkomen.


