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Regionaal Beleidsplan Jeugd
In de raadsvergadering van 13 maart j.l. heeft de raad de nota “ jeugdbeleid Centrum
Jeugd en Gezin (CJG) Hoeksche Waard 2011-2014” vastgesteld.
Gemeenten ontvangen financiële middelen van Rijk en Provincie om op grond van wetten
en verdragen (Wet op de Jeugdzorg, WMO, het verdrag van de Rechten van het Kind)
een preventief aanbod jeugdzorg aan te bieden.
De gemeenten in de Hoeksche Waard werken samen op het terrein van jeugdbeleid.
In de nota jeugdbeleid CJG worden de uitgangspunten voor de komende jaren benoemd.
Voor een groot deel gaat het om voortzetting van zaken die al eerder opgestart zijn. Een
van die zaken, preventie, wil ik in deze nieuwsbrief onder uw aandacht brengen.
Het CJG komt halverwege 2012 met concrete plannen om door middel van investering in
preventie uiteindelijk te besparen op de kostbare tweedelijnszorg.
Denk hierbij o.a. aan de verdere ontwikkeling van schoolmaatschappelijk werk,
begeleiding risicogezinnen en het opvoedbureau.
De VVD fractie vindt dit om twee redenen heel hard nodig.
1. Voorkomen is beter dan genezen. Met eerstelijnszorg, vroeg signaleren en tijdig
ingrijpen is de kans op succes vele malen groter. Uit diverse onderzoeken blijkt
dat iedere verwijzing naar geïndiceerde jeugdzorg slechts voor 40 % effectief is.
Dat betekent dat één op de 2,5 doorverwijzing succesvol afgesloten wordt. Het lot
van de 60 % laat zich deels raden. Deels is bekend dat juist deze groep vaker een
beroep doet op overige sociale voorzieningen.
2. Eerstelijnszorg is goedkoper. In het huidige systeem zitten een aantal perverse
prikkels die lonen om niet te investeren in preventie en om te verwijzen naar
specialistische jeugdzorg . Financieel is dat lonend omdat de specialistische
jeugdzorg uit de AWBZ wordt betaald. Echter, deze AWBZ pot verdwijnt en
gemeenten gaan over een paar jaar zelf de rekening betalen. Gemeenten krijgen
daar ook nog eens minder geld voor. Ook uit financieel oogpunt moet dus meer
geïnvesteerd worden in preventie.
In de nota jeugdbeleid van het CJG staat schuingedrukt dat het Rijk 90 % van de
middelen voor jeugdzorg uitgeeft aan repressie en slechts 10 % aan preventie. Het CJG
in de Hoeksche Waard vindt dat in de nieuwe plannen 60 % van het huidige budget
besteedt moet worden aan repressie en 40 % aan preventie
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De VVD fractie is verheugd over het voornemen om meer te investeren in preventie en
wacht met spanning de plannen af die moeten leiden naar een forse vermindering van de
instroom in zwaardere specialistische zorg.

Door: Marijke Boorsma

Uitbreidingslocaties en vernieuwde bestemmingsplannen
De gepresenteerde schetsen van de uitbreidingsplannen voor de vier dorpen van
Korendijk zien er heel goed uit. De volgende stap is geïnteresseerde projectontwikkelaars
te vinden die de plannen verder willen uitwerken en ook kunnen realiseren.
Bij de huidige woningmarkt heeft de VVD grote twijfels of het geplande tijdspad haalbaar
is. In de raadsvergadering is er door de VVD op aangedrongen nieuwe gronden ten
oosten van Zuid-Beijerland pas aan te kopen als er zekerheid bestaat over de realisatie
van de plannen.
Naast de uitbreidingsplannen moeten de bestemmingsplannen Buitengebied,
Goudswaard, Piershil, Nieuwendijk en Zuid-Beijerland voor 1 juli 2013 herzien zijn. Het
gemakkelijkst en dus ook het snelst is om zo weinig mogelijk te wijzigen. De VVD vindt
echter dat we deze herziening van de bestemmingsplannen moeten benutten om
overbodige regels te schrappen en de inwoners van Korendijk meer vrijheid te geven bij
het verbouwen of aanpassen van hun woning. Als het aan de VVD ligt moet de
welstandscommissie de werkzaamheden beperken tot de oude vooroorlogse kernen van
de verschillende dorpen.
Tenslotte ijvert de VVD ervoor om in het buitengebied meer ruimte te geven voor
kleinschalige recreatie om zo het toerisme in onze gemeente te bevorderen.

Door: Henk Heikoop

Capaciteitsvergroting begraafplaats Zuid - Beijerland
De VVD fractie stemde in met het ruimen, ophogen en opnieuw inrichten om tweelaags
begraven mogelijk te maken, van de begraafplaats in Zuid-Beijerland.
De capaciteitsvergroting van de begraafplaats gaat vanaf 2016, 30.000,00 euro per jaar
kosten. Dekking is nog niet gevonden.
Mede, dankzij inbreng van de VVD fractie zijn de plannen zoals die gepresenteerd
werden in de commissievergadering van 14 februari j.l., aangepast en versoberd.
De VVD fractie stemde uiteindelijk in omdat de huidige begraafcapaciteit over zes jaar
onvoldoende is en ophogen vanwege de hoge grondwaterstand sowieso moet gebeuren.
De mogelijkheid om de capaciteitsvergroting te verminderen door eenlaags te begraven,
levert geen wezenlijke besparing op. Dat zou neerkomen op een besparing van 3.000,00
euro op jaarbasis.
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Op de totale begroting van Korendijk biedt dit weinig extra speelruimte, daarentegen
heeft de begraafplaats in Zuid-Beijerland er 8 jaar langer begraafruimte voor.
Met deze plannen is niet alleen de begraafcapaciteit in Zuid-Beijerland voor de komende
32 jaar gewaarborgd maar is ook kwaliteit gecreëerd.

Door: Marijke Boorsma
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