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BEZUINIGINGEN Limburgse instellingen vrezen voor voortbestaan als gemeenten inderdaad fors korten op budgetten

door Ron Langenveld

SITTARD-GELEEN – De Limburgse in-
stellingen in de jeugdzorg en
-hulpverlening voorzien dat zij
een groot deel van hun perso-
neel moeten ontslaan. Honder-
den banen zullen verdwijnen.

Dat blijkt uit een provinciebrede in-
ventarisatie van de gevolgen van
het overhevelen van de jeugdzorg

naar gemeenten, vanaf 2015. Som-
mige instellingen vrezen zelfs voor
hun voortbestaan als de gemeen-
ten het plan doorzetten om met-
een al in 2015, het overgangsjaar, 20
procent van hun budget af te ha-
len. De verwachting is namelijk dat
in de daaropvolgende jaren nog
meer bezuinigingen volgen.

De korting op de financiering is
volgens de gemeenten noodzake-
lijk om de bezuinigingen vanuit

het Rijk op te vangen en geld vrij
te kunnen maken voor de bouw
van een nieuw stelsel voor de jeugd-
zorg.

De basis van dat nieuwe stelsel
wordt een netwerk van jeugd- en
gezinsteams dat in de directe omge-
ving van de jeugdigen en hun
ouders hulp en ondersteuning gaat
bieden. Op diverse plekken in Lim-
burg wordt daarmee al geëxperi-
menteerd.

Door deze nieuwe manier van
werken, wordt veel zorg en hulp
voor jeugdigen, zoals die nu nog
door professionele instellingen aan-
geboden wordt, overbodig. Het af-
stoten van personeel en het afwaar-
deren of verkopen van vastgoed zal
daardoor waarschijnlijk onont-
koombaar zijn voor veel zorg-
organisaties. Een deel van het over-
tollige personeel zal waarschijnlijk
wel opnieuw aan de slag kunnen

in de beoogde wijk- en jeugdteams.
Uit de inventarisatie blijkt dat de

huidige Limburgse zorginstellingen
in totaal zeker twintig miljoen euro
nodig hebben om de ontslagvergoe-
dingen, omscholing en advocaten-
kosten te betalen die met de kor-
ting door de gemeenten en de in-
krimping van hun diensten ge-
paard gaan.
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