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Voor u ligt de zesde editie van het Databoek Kinderen in Tel. De cijfers uit dit Databoek laten zien dat op veel
indicatoren gemeenten vooruitgang hebben geboekt. Zo daalt al jaren de jeugdcriminaliteit gestaag, zijn er
minder tienermoeders en is ook de kindersterfte gedaald.
Een opvallende, minder positieve ontwikkeling is dat het aantal kinderen en jongeren dat geïndiceerde
jeugdzorg nodig heeft, in v i j f j a a r tijd bijna verdubbeld is. Tussen 2005 en 2010 is het aantal jongeren
(0-17 jaar) voor wie een indicatie voor jeugdzorg is afgegeven, verdubbeld van 43.593 jongeren naar 84.542.
Deze indicaties w o r d e n afgegeven door Bureau Jeugdzorg. De oorzaak van de sterke stijging in indicaties is
onduidelijk. Ook de aard van de problematiek die achter de cijfers schuilgaat is onbekend. Het is wel duidelijk
dat het niet slechts een grootstedelijk probleem is, maar dat alle gemeenten te maken krijgen met meer
jongeren die gebruik moeten maken van zware vormen van jeugdzorg.
Gemeenten krijgen in de komende jaren extra taken die kinderrechten raken. Kinderen in Tel dringt er bij alle
overheden op aan goed te anticiperen op de stelselherziening jeugdzorg waarbij de verantwoordelijkheid voor
de jeugdzorg zal worden overgeheveld naar de gemeenten. Kinderen mogen niet de dupe worden van deze
aankomende transitie. De groeiende cijfers laten zien dat er geen reden is te veronderstellen dat het beroep op
de zware jeugdzorg zal afnemen. G e m e e n t e n w o r d e n straks geconfronteerd met een aanzienlijk aantal
kinderen en jongeren die langdurige en zware jeugdzorg behoeven. Zorg die nu nog door de provincie wordt
georganiseerd en gefinancierd met ruimere middelen dan wat er de komende jaren beschikbaar is.
Kinderen in Tel roept alle g e m e e n t e n , de provincies en de centrale overheid op om de gegevens uit het
Databoek te gebruiken bij het formuleren van al het beleid dat jeugd en jongeren op lokaal niveau gaat raken.
De belangrijkste aanbevelingen van Kinderen in Tel zijn gericht op de stelselherziening jeugdzorg en vragen van
de centrale overheid en van gemeenten een grote inzet:
Onderzoek welke mechanismes de stijging in indicaties hebben veroorzaakt en kijk naar de aanpak van
gemeenten waar de stijging is uitgebleven of gedaald.
V o o r k o m onaanvaardbare kwaliteitsverschillen tussen gemeenten. Kinderen en jongeren hebben er
recht op dat de kwaliteit van de jeugdzorg ook in de nieuwe jeugdwet gewaarborgd is en blijft.
Formuleer landelijk uniforme kwaliteitseisen waaraan de jeugdzorg op gemeentelijk niveau moet
voldoen. Dit o m te garanderen dat de jeugdzorg voor alle kinderen en hun ouders toegankelijk blijft
binnen de kortst mogelijke termijn en dat er voldoende middelen beschikbaar blijven om geïntegreerd
en preventief te werk te gaan.
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Nederland, Jantje Beton, Defence for Children, Johanna Kinderfonds. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.
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M o n i t o r de jongeren die nu gebruikmaken van de geïndiceerde jeugdzorg. Volg de komende jaren het
gebruik van de jeugdzorg en bewaak vooral de belangen van jongeren en hun ouders. Dit is nodig om
te blijven nagaan of jongeren die behoefte hebben aan (gespecialiseerde) jeugdzorg, die ook
daadwerkelijk krijgen.
De rijksoverheid blijft verantwoordelijk voor de naleving van het Kinderrechtenverdrag. Kinderen hebben recht
op een goede jeugdzorg (artikel 20 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind). Op basis van deze
eindverantwoordelijkheid van dė centrale overheid, is het mede aan u, als lokale politici, om de centrale
overheid aan te spreken op haar regierol bij de transitie. Kinderen in Tel wil graag, middels de gegevens in het
Databoek gemeenten ondersteunen bij de komende decentralisatie.
Geachte leden van het College B & W , geachte gemeenteraadsleden, gebruik de komende jaren om u goed voor
te bereiden op de transitie en benut de boven geformuleerde aanbevelingen bij de stelselherziening. W e
roepen u op om de gegevens uit het Databoek en de aanbevelingen binnen het College en ook met de
gemeenteraad te bespreken.
M e t vriendelijke groet, namens de samenwerkende organisaties,
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Aloys van Rest
Voorzitter van het Kinderrechtencollectief
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