
NIET GESCANDE BIJLAG] 
YQLGEN-EER-BQSI 

-ftmrfr "Integraal Toezicht Jeugdzaken 
Ministerie van Vbiksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht 

Gemeente Hellendoorn 
de raadsgriffier 
Postbus 200 
7440 AE NIJVERDAL 

111NK04275 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.: V \ / y ) I 2 

- Ö APR 2011 

AIX Stuk iTrefw.: HóQ ^A-D lq- 4~' < 
Werkpr. 
Kopie aan: feu) i(n\M CMö V\IQ) PW Kopie aan: feu) l(n\M CMÖ \ 
ArchiefU/ N. reeks/^eiïT7 

— >' ' ' V 

-eet- ovvlv- t.ov.v. t i c ^v f . 

Datum 5 april 2011 
Betreft ITJ-rapport Het kind van de rekening 

Bezoekadres: 
Sint Jacobsstraat 61 
3511 BP Utrecht 
T 030 230 52 88 
F 030 230 52 00 
www.jeugdinspecties.nl 

Inlichtingen bij 
mw. ir. S.I. Rutz 

Ons kenmerk 
ITJ/OverallArmoede 

Bijlagen 
1 

Uw kenmerk 

Geachte raadsgriffier, 

Hierbij bied ik u het rapport Het kind van de rekening aan. 

Dit overkoepelende rapport bevat de uitkomsten van de onderzoeken die Integraal 
Toezicht Jeugdzaken (ITJ) het afgelopen jaar in vier gemeenten heeft uitgevoerd 
naar de hulp aan kinderen die leven in armoede. Het betreft de gemeenten 
Groningen, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Zoetermeer. Deze gemeenten 
zijn voor het onderzoek geselecteerd omdat daar het risico op opgroeien in 
armoede relatief hoog is. ITJ heeft voor elk van deze gemeenten een nota van 
bevindingen opgesteld. 

De wethouders van de gemeenten waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, 
hebben aangegeven de hulp aan kinderen die leven in armoede aan de hand van 
de onderzoeksresultaten te willen verbeteren en acties daartoe in gang te zetten. 
Het bestuur van de gemeenten zal samen met jongeren, ouders, professionals en 
andere betrokkenen de aanbevelingen van ITJ nader concretiseren en uitvoeren. 
ITJ zal de uitvoering van de acties gedurende de komende twee jaar volgen. 

Tijdens de onderzoeken werd duidelijk dat, naast lokale verschillen, verschillende 
knelpunten en aanbevelingen een algemeen karakter hebben en daardoor ook 
voor anderen van belang kunnen zijn. De vier belangrijkste knelpunten worden in 
dit rapport benoemd. 
• Kwetsbare groepen worden niet bereikt. 
• Hulp start pas als problemen acuut zijn terwijl de oorzaken niet worden 

aangepakt. 
• Jongeren en ouders worden te weinig betrokken bij het tot stand komen van 

hulp. 
• Het ontbreekt aan samenhang tussen beleid en uitvoering. 

http://www.jeugdinspecties.nl


Het rapport bevat aanbevelingen voor praktijk en beleid op lokaal niveau. ons kenmerk 
Daarnaast richten de aanbevelingen zich op zaken die moeilijk op lokaal niveau rn/overaiiArmoede 
kunnen worden opgelost en landelijke inspanning verlangen. Eén van de 
aanbevelingen die ITJ hier specifiek wil noemen betreft het mogelijk maken van 
langdurige hulpverlening, b.v. via langdurige indicaties vanuit de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet op de jeugdzorg. Instellingen kunnen 
dan vraaggericht werken en de oorzaken kunnen beter worden aangepakt. 

Dit rapport is aangeboden aan de staatssecretaris van VWS, mevrouw Veldhuijzen 
van Zanten-Hyllner. De staatssecretaris is gevraagd het rapport door te geleiden 
naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarnaast is het rapport naar alle 
gemeenten en naar verschillende organisaties en professionals gestuurd. 

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen dat kinderen die leven in armoede 
zeer kwetsbaar zijn en de situatie van ouders grote gevolgen heeft voor de 
kinderen. ITJ hoopt dan ook dat het rapport ook in uw gemeente bestuurders en 
professionals die betrokken zijn bij de problematiek armoede, aanspoort 
effectievere samenwerking te zoeken om de problemen van kinderen die leven in 
armoede te verminderen, en te voorkomen dat deze kinderen echt 'het kind van 
de rekening' worden. 

Hoogachtend, 
hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg 

mw. drs. G.E.M. Tielen 
voorzitter van de Stuurgroep Integraal Toezicht Jeugdzaken 


