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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen 'niet bezuinigen 
kwetsbare jongeren' 

3430819  12 juli 2022 

Geachte raadsfractie Lokaal Hengelo,  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

y.vanwijk@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Zoals u weet staan we voor een opgave de zorg beter en goedkoper in te richten. Desondanks 
willen wij de komende jaren blijvend inzetten op gelijke kansen voor kinderen en jongeren. 

Hetzelfde geldt voor het meer weerbaar maken van onze jeugd tegen (toenemend) 
maatschappelijke druk, het tijdig signaleren van sociaal psychische problemen bij jongeren en 

uiteraard het zo veel mogelijk voorkomen van deze problemen.     
  

Hieronder treft u de antwoorden aan op uw vragen.  
 

Vraag 1: 

Is het College het met ons eens dat de door de raad goedgekeurde - Beleidsbegroting 2022-2025 

https://begroting.hengelo.nl/bijlage/maatregelenpakket-sociaal-domein om  € 2,43 miljoen aan 

bezuinigingsmaatregelen in te gaan zetten in 2022 onder Jeugd en WMO, hiermee de problemen 

onder de jeugd juist gaat verslechteren? Zo ja, hoe kunnen we dit oplossen? 

 
Antwoord vraag 1:  

Nee, wij zijn het daar niet mee eens. We hebben hiervoor de volgende argumenten:  
 Met maatregel 5 uit het maatregelenpakket 2022 investeren we in preventie en vroege hulp op 

vindplaatsen, zoals huisartsenpraktijken en scholen. Door het beter en eerder signaleren van 
problemen bij jongeren op deze vindplaatsen, kan er eerder de juiste ondersteuning ingezet 

worden. Escalatie van problemen kan hierdoor – zo is het idee - voorkomen worden, alsook de 
daarmee samenhangende hogere kosten.  

 Vroegsignalering van schulden (maatregel 6) helpt jongeren. Een belangrijk resultaat van de 
GGD Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is immers dat leerlingen waar thuis moeite met 

financieel rondkomen wordt ervaren, extra kwetsbaar zijn voor risico op psychosociale 
klachten.  

 
Vraag 2. 

Is het College het met ons eens dat met de signalen die de Jeugdartsen bij de GGD ontvingen, en 

de zorgen van de cliëntenraad Sociaal Domein 2021-12-14 Advies Adviesraad Sociaal Domein 

Regiovisie Jeugdhulp Twente (3351811) de bezuinigingen on hold gezet moeten worden tot wij de 

problemen onder de jeugd beter in beeld hebben. 

 

Antwoord vraag 2. 
Nee, we zijn het niet met u eens. We hebben hiervoor de volgende argumenten:  

 De periodieke onderzoeken van de GGD Twente, waaronder de recente Corona 
Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en de Kind monitor 2021, geven ons een goed inzicht in de 

https://begroting.hengelo.nl/bijlage/maatregelenpakket-sociaal-domein
https://extranet.hengelo.nl/webcontent/pdf_extranet/College/Brieven_memos_college_aan_raad/2021/2021-12-14_Advies%20Adviesraad%20Sociaal%20Domein%20Regiovisie%20Jeugdhulp%20(3351811).pdf?highlight=sociaal%2c%20domein
https://extranet.hengelo.nl/webcontent/pdf_extranet/College/Brieven_memos_college_aan_raad/2021/2021-12-14_Advies%20Adviesraad%20Sociaal%20Domein%20Regiovisie%20Jeugdhulp%20(3351811).pdf?highlight=sociaal%2c%20domein
https://extranet.hengelo.nl/webcontent/pdf_extranet/College/Brieven_memos_college_aan_raad/2021/2021-12-14_Advies%20Adviesraad%20Sociaal%20Domein%20Regiovisie%20Jeugdhulp%20(3351811).pdf?highlight=sociaal%2c%20domein
https://extranet.hengelo.nl/webcontent/pdf_extranet/College/Brieven_memos_college_aan_raad/2021/2021-12-14_Advies%20Adviesraad%20Sociaal%20Domein%20Regiovisie%20Jeugdhulp%20(3351811).pdf?highlight=sociaal%2c%20domein
https://extranet.hengelo.nl/webcontent/pdf_extranet/College/Brieven_memos_college_aan_raad/2021/2021-12-14_Advies%20Adviesraad%20Sociaal%20Domein%20Regiovisie%20Jeugdhulp%20(3351811).pdf?highlight=sociaal%2c%20domein
https://extranet.hengelo.nl/webcontent/pdf_extranet/College/Brieven_memos_college_aan_raad/2021/2021-12-14_Advies%20Adviesraad%20Sociaal%20Domein%20Regiovisie%20Jeugdhulp%20(3351811).pdf?highlight=sociaal%2c%20domein
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gezondheid, het welzijn en de leefstijl van kinderen en jongeren in onze gemeente 
(trendonderzoek).   

 
Uiteraard zijn er meerdere informatiebronnen beschikbaar over de gezondheidstoestand van 

jongeren. Zo werken we bijvoorbeeld vanuit het Lokaal Preventieakkoord (LPA) gebiedsgericht 
aan preventie. Het maken van een wijk-/ buurtbeeld met bewoners en stakeholders maakt deel 

uit van de LPA-aanpak. Deze gebiedsanalyses geven een goed beeld van wijk- of buurt 
specifieke problematiek, ook die van jongeren.  

 
 We hebben onze financiële opgave nog niet gerealiseerd.  

Onze ambities vanuit de transformatie liggen hoger dan wij tot nu toe hebben gerealiseerd om 
betekenisvol en financieel houdbaar sociaal domein te creëren. 

 
Wij zullen het anders moeten doen en daarvoor een aantal fundamentele keuzes moeten 

maken. In de Zomerbrief hebben wij hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd. Bij de 
verdere uitwerking zullen wij zeker ook aandacht hebben voor de signalen van de jeugdartsen 

en het advies van de Adviesraad sociaal domein.  
 

Vraag 3. 
Is het College het met ons eens, dat met de bezuinigingen uit het maatregelenpakket sociaal 

domein, in de toekomst de gemeente met de informatie van nu, duurder uit kan komen als de 
problematiek onder deze jongeren verergert? 
 
Antwoord vraag 3. 

Nee, wij zijn het daarmee niet eens.  
 

Een deel van de maatregelen is er (zoals hiervoor gesteld) op gericht om eerder in te grijpen en 
escalatie van problemen te voorkomen en de daaruit voortvloeiende extra kosten voor zorg en 

ondersteuning te voorkomen en/of te verminderen. 
 

Daarnaast zetten wij met het Lokaal Preventie Akkoord volop in preventie aan de voorkant. Dit 
doen wij met onder andere de Gezonde School, Gezonde Wijken, Kansrijke Start en Nu niet 

Zwanger. 
 

Vraag 4.  
Is het College bereid om op korte termijn met de raad hierover in gesprek te gaan, om te praten 

over deze problematiek en de wijze waarop maatregelen uit het ‘maatregelenpakket’ al dan niet 
(een ongewenst) doorgezet moeten worden. 

 
Antwoord vraag 4. 

Ja, graag. Het college spreekt met de raad op 12 juli over de transformatie van het sociaal domein.  
 

Hopend u met deze beantwoording voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


