
Beste Berry en leden van de werkgroep,

Nog net op de valreep de reactie van de SP .Vakantie en mooi weer hebben voor vertraging 
gezorgd..

De SP dankt de werkgroep voor haar inzet en het uitvoerig verslag. Op voorhand was onze fractie 
niet overtuigd van de noodzaak van een besloten werkgroep. De ervaring met de werkgroep heeft 
onze mening daarin niet veranderd.

De SP vindt het net als de werkgroep belangrijk dat we als raad goed geïnformeerd worden en 
vooraan bij de besluitvorming betrokken worden. We beseffen dat de transitiejeugdzorg een breed 
onderwerp is en dermate belangrijk dat het meer aandacht verdient dan een  half uurtje in de 
commissievergadering. Met een thema-avond vooraf waarin dezelfde analyse als in de werkgroep 
was besproken, hadden fracties goed voorbereid een discussie kunnen voeren in de commissie.

Wij vinden het jammer dat gekozen is voor een besloten werkgroep waarbij niet alle 
volksvertegenwoordigers welkom zijn om deel te nemen aan het gesprek. Wij delen daarom niet de 
mening dat het wenselijk is de werkgroep in stand te houden, wel zijn we van mening dat de 
voortgang en beslismomenten waarbij duidelijk moet zijn welke keuzemogelijkheden er zijn, op de 
agenda van de commissiewelzijn thuis horen.

Verder vinden we het dat de avond van 3 juni te kort wordt gedaan met de omschrijving 'gezellig' .
Wij hebben deze avond als gezellig maar vooral ook als nuttig ervaren. De ervaringen van mensen 
uit het werkveld en de cliënten zouden uitgangspunt moeten zijn voor de transitie. 
Ervaringsdeskundigen zijn onze adviseurs !

We begrijpen dat er structuur aan de avond is gegeven en er gekozen is voor een bepaalde 
werkvorm. Het was fijn om de tijd te hebben het ijs te breken en wat langer met mensen in gesprek 
te zijn ,anderzijds was het jammer veel deskundigen niet te hebben gehoord. Wij adviseren dit soort 
avonden meer te organiseren en telkens te kiezen voor een andere werkvorm bijvoorbeeld ook met 
wisselende samenstelling van teams.

Wat de voorlopige slotconclusie van de werkgroep betreft valt het op dat na 6 x vergaderen ? [ Ik 
ben de tel kwijt ] er nog veel onduidelijkheden zijn..Ik neem aan dat zodra er meer duidelijkheid uit 
Den Haag komt, de raad schriftelijk geïnformeerd zal worden.

Het zou handig zijn per transitie een map samen te stellen voor in de fractiekamer.

Wij stellen voor het verslag en advies van de werkgroep voor kennisgeving aan de raad aan te 
bieden en besprekingen met betrekking tot de transitiejeugdzorg in de commissiewelzijn voort te 
zetten.

Tot zover de reactie van de SP

Met vriendelijke groet ,
Deborah Eikelenboom  
  


