
23ste yergadering: bijzondere
Commissie voor het
jeugdwelzïjnsbeleïd* en vaste
Commissie voor justïtïe**

Maandag 13 december 1993

Aanvang 19.15 uur

Voorzitter: Kamp

Aanwezig zijn 9 leden der Kamer, te
weten:

Versnel-Schmitz, Dijkstal, Vliegent–
hart, Soutendijk-van Appeldoorn,
Mulder-van Dam, Lankhorst, Kamp,
Van der Vlies en Leerling,

en mevrouw d'Ancona, minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
en de heer Kosto, staatssecretaris
van Justitie, die vergezeld zijn van
enige ambtenaren.

Aan de orde is de behandeling van:
- de onderscheiden onderdelen

Jeugdbeleid uit de begrotingen
Justitie en Welzijn, Volksgezond–
heid en Cultuur (234OO);

- het Rijksplan Jeugd–
hulpverlening 1994-1997
(23451);

- het Regeringsstandpunt
organisatierapport inspectie
jeugdhulpverlening en jeugd–
bescherming (21980, nr. 21);

- de brief over de experimen–
tele inrichting van kampementen
voor jeugdige delinquenten
(23400 VI, nr 10)

De voorzitter: Deze commissie–
vergadering wordt uitgezonden door
de draadomroep. Ik heet van harte
welkom mevrouw d'Ancona, minister
van WVC, en staatssecretaris Kosto
van Justitie, alsmede de ambtenaren
die hen vergezellen. Er is een
onderdeel van de begroting aan de
orde, zodat wij de volgorde van de
begrotingsbehandeling aanhouden.
De woordvoerders zullen de vier
onderwerpen in één betoog
behandelen, zodat wij geen vier
aparte onderwerpen hoeven te
agenderen.

De beraadslaging wordt geopend.

D

De heer Dijkstal (VVD): Voorzirter!
Dit is het laatste beleidsdebat in deze
kabinetsperiode. Dit is ook het laatste
beleidsdebat dat onder de jurisdictie
van de bijzondere Commissie voor
het jeugdwelzijnsbeleid zal plaatsvin–
den, omdat deze commissie volgens
het nieuwe Reglement van orde na
de volgende verkiezingen niet meer
zal bestaan.

Om die reden wil ik graag namens
de VVD-fractie Peter Lankhorst
bedanken. Hij heeft niet alleen
inhoudeüjk goed werk gedaan, met
een grote betrokkenheid op dit
terrein, maar zijn grote verdienste is
geweest dat hij er over een lange
reeks van jaren in is geslaagd om het
onderwerp jeugdhulpverlening en
ailes wat daaraan annex is, te
depolitiseren. Opvallend is hoe vaak
de verschillende woordvoerders van
de Kamer met elkaar één lijn hebben
getrokken. Ik weet dat mevrouw
Vliegenthart daarbij met de
subcommissie ook een rol heeft
gespeeld, maar in dit geval spreek ik
de heer Lankhorst toe. Ik bedank
hem daarvoor.

Om te beginnen een paar
algemene opmerkingen over het
optreden van de minister en de
staatssecretaris. Dat past bij het
karakter van zo'n laatste beleids–
debat. Wij hebben af en toe nogal
wat kritiek op de verschillende
onderdelen van de portefeuille van
minister d'Ancona, maar gelukkig is
dat aanzienlijk minder bij het
onderdeel jeugdbeleid. Sterker nog,
wij hebben waardering voor de wijze
waarop zij dit heeft beheerd. Die
waardering strekt zich natuurlijk ook
uit tot haar medewerkers. Er zijn nog
steeds veel problemen, maar er is

een insteek gekozen die ons
aanspreekt.

Heel goede herinneringen hebben
wij aan het moment dat de Kamer en
de minister handig gebruik hebben
kunnen maken van de uitglijer van
de minister-president, om de 55 mln.
echt van tafel te krijgen. Dat was een
goed gezamenlijk optreden. Hier zit
een licht schertsende ondertoon in.
Welgemeend hebben wij best
waardering voor het beleid dat zij op
dit terrein heeft gevoerd.

Wij zijn iets kritischer over het
beleid van de staatssecretaris. Dat
betreft niet zozeer zijn inspanningen
op het moeizame terrein van de
verhoudingen tussen VWC en
Justitie, omdat dit een heel
ingewikkeld onderwerp is, met
allerlei kanten. Wij vinden wel dat de
vernieuwing in de kinderbescher–
ming te traag verloopt en dat de
conclusies van de subcommissie
kinderbescherming erg langzaam
worden uitgevoerd. Dat vinden wij
jammer. Ik geef toe dat zijn
portefeuille misschien nog iets
gecompliceerder is, want behalve de
hulp aan jongeren zit daar ook nog
de heel ingewikkelde juridische
dimensie in. Het is dus een milde
kritiek.

Een belangrijk punt in deze UCV
zijn de financiële omstandigheden
waaronder de jeugdhulpverlening in
Nederland haar werk moet doen en
het perspectief op de volgende
periode. Zoals gezegd zijn de 55 mln.
van de baan, maar ook de donder–
wolk is weg. Het was voor veel
mensen in het veld natuurlijk heel
vervelend om onder die dreiging te
moeten werken.

Wat de bezuiniging voor 1994
betreft, de algemene subsidiekorting
van 1,6%, kunnen wij het ermee eens
zijn dat dit incidenteel wordt
opgelost op de wijze zoals het is
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opgelost. Wij hebben daar wel een
paar kanttekeningen bij gemaakt. Wij
hebben bij de begroting een paar
amendementen ingediend, onder
andere op het punt van de twee
MKD's die al lang op de wachtlijst
stonden, en de maatschappelijke
opvangvoorzieningen voor onder
anderen zwerfjongeren. Voor het
overige zijn wij voor 1994 akkoord.

De vraag is natuurlijk wat wij
moeten zeggen over de kortingen
van 1,6% oplopend naar 3,6% voor
de jaren 1995 en 1997, voor zover die
in de meerjarenraming zijn opgeno–
men. Ik moet namens mijn fractie
zeggen dat zij daar vooralsnog niet
mee in kan stemmen, en wel om drie
redenen. In de eerste plaats lijkt het
mijn fractie niet juist als het werk
van de task force belast wordt met
de bezuiniging die dan als het ware
al ingeboekt is. In de tweede plaats
vrezen wij, gegeven de wachtlijst–
problematiek, dat het vooralsnog niet
mogelijk zal zijn om die kortingen toe
te passen. In de derde plaats - dat
ligt eigenlijk in het verlengde van het
vorige punt - wordt ook in het
concept-WD-kernprogramma een
prioriteit gelegd bij het opiossen van
de wachtlijstproblematiek, onder
andere in de jeugdhulpverlening.

Daar waar het justitie betreft, zijn
wij eerlijk gezegd het spoor een
beetje bijster. Wij zouden het dus
zeer op prijs stellen als de staatsse–
cretaris nog eens precies kan
vertellen wat nu de stand van zaken
is. Hoe staat het met de bezuiniging
van 20 mln. die nog vanuit de
Tussenbalans op de lat stond? Ik kan
dat nog niet precies overal terugvin–
den. Het is natuurlijk van belang dat
er afspraken zijn gemaakt over extra
geld voor de gezinsvoogdij en de
voogdij in het verlengde van het
OTS-wetsvoorstel. Dat is zowel geld
voor het proces van schaalvergroting
als voor de kwaliteitsverbetering.
Volgens mij is dat geld er niet. Dat
zou heel vervelend zijn, want ik heb
begrepen dat het overleg tussen
Justitie en de VOG en de VEDIVO
zeer goed verloopt. Ik hoor daar
althans zeer goede berichten over.
Maar ja, dan moet natuurlijk straks
wel het geld op tafel komen om dat
allemaal conform afspraken te laten
verlopen.

Ik wil nog een opmerking over de
gezinsvoogdij maken. Ik hoop dat wij
erop kunnen rekenen dat in dat
traject geen onomkeerbare beslissin–
gen worden genomen als het gaat
om de decentralisatie. Er is

afgesproken dat wij tot 1996 op dit
punt niets doen en dat dan de zaak
op haar merites wordt beoordeeld. Ik
ga ervan uit dat de regering zelf,
maar ook de Kamer, straks de
vrijheid heeft om dat rustig en
zorgvuldig af te wegen.

Voorzitter! Ik kom te spreken over
de task force. Ik ben er heel gelukkig
mee dat de minister heeft gezegd:
laten wij in die heel ingewikkelde
materie van de financiën en het
systeem van de jeugdhulpverlening
kijken of wij de zaak wat op orde
kunnen krijgen en misschien ook een
nieuwe impuls kunnen geven. Ik ga
niet herhalen wat er allemaal aan
verstandigs in het stuk staat over een
ombouw van aanbodgericht naar
vraaggericht en dergelijke. Dat is
prima. Ik heb begrepen dat het
advies in april 1994 klaar is. Dat kan
straks een zeer nuttige politieke
werking krijgen naar de periode
daarna. Daarom ben ik er blij mee.

Er zijn drie punten die in dat
onderzoek verder moeten worden
meegenomen. Die wil ik graag voor
de zekerheid noemen. Dat zijn
aliereerst de financiële tekorten die
wij niet direct in de stukken zien,
maar die er natuurlijk wel zijn,
althans voor zover die niet weer
overlappen met de wachtlijst–
problematiek. Ik noem bijvoorbeeid
het trage tempo van de herspreiding.
Daar zijn natuurlijk afspraken over
gemaakt. Dat is een heel weerbar–
stige materie. Het zou natuurlijk toch
nuttig zijn om dat punt met z'n
financiële aspecten mee te nemen.

Wij kennen het probleem van de
uitgeputte bouwpotten. Wij hebben
nog een brief gehad van Noord–
Brabant. Daarin wordt gezegd dat het
zo niet langer kan. Wij zijn er
allemaal mee akkoord gegaan dat
wij, daar waar het nodig was, een
beetje in die pot hebben gegraaid.
Maar er moet natuurlijk wel eens
nagegaan worden of wij daar niet te
ver in zijn gegaan. Het gaat in zekere
zin ook over het te trage tempo van
de normharmonisatie.

Dat laatste is weer van belang
vanwege mijn volgende punt dat ik
zou willen meegeven aan de task
force: de gemiddelde kosten per
plaats. De verschillen daarin zijn
immers toch wel erg groot. Ik heb
het zelf berekend. Als ik kijk naar de
regionale residentiële plaatsen en de
landelijke residentiële plaatsen, kom
ik uit op gemiddeld ƒ 65.000 per
plaats. Kijk ik naar de justitiële
plaatsen, dan kom ik uit op ongeveer

ƒ 130.000. Kijk ik ten slotte naar zo'n
kampementplaats, dan is het
ƒ 240.000. Die verschillen zijn
gewoon te groot. Ik realiseer mij
overigens best dat er bij Justitie een
dimensie bij zit die het duurder zal
maken. Of het echter in deze mate
moet? Ik denk van niet en ik kan het
in ieder geval niet overzien. Het lijkt
mij zeer nuttig dat de task force deze
problematiek meeneemt.

Ten slotte is er het moeilijke
onderwerp van het open-eindkarakter
van de jeugdhulpverlening. Wij
hebben daar al eens eerder met de
minister over mogen praten. Zij zit
daar natuurlijk ook mee. Het aantal
kinderen dat problemen heeft, is als
het ware een autonome ontwikkeling
buiten WVC en Justitie om.
Uiteindelijk melden zij zich gewoon -
als ik het zo mag zeggen - bij die
twee ministeries. In de systematiek
van de financiering is dat natuurlijk
aan een budget gebonden. De
minister van Financiën bindt de
ministeries aan hun budget en die
binden op hun beurt de posten
maximaal. Daar zit dus een probleem
in. Ik weet ook nog niet precies hoe
wij daar beheerstechnisch uit moeten
komen, maar ik denk dat het goed is
dat de task force dat open–
eindkarakter van dit beleidsterrein op
de een of de andere wijze meeneemt
in haar overwegingen.

Ik stap over naar de wachtlijst–
problematiek. Dit is een punt waar ik
helaas zeer teleurgesteld ben - dat
zal niemand verbazen, want ook
anderen hebben daar heel veel over
gezegd - over het feit dat het zo
langzaam gaat: het inzicht in vraag
en aanbod, laat staan de stuur–
middelen om het op een betere
manier te reguleren. Het is ook niet
eens gemakkelijk om te weten waar
ik het precies over heb. Ik noem een
volstrekt willekeurig voorbeeld. Ik
krijg een brief van twee instellingen
in Zuid-Holland: de Sonnenburgh en
jeugdhuis Vliet en burgh. Die melden
mij dat zij in de laatste drie jaar
ongeveer 300 keer per jaar plaatsin–
gen hebben moeten afwijzen bij
gebrek aan plaats. De Agglomeratie–
raad jeugdhulpverlening in Amster–
dam zegt - dat is weer een heel
andere benadering - dat de
wachtlijsten crisisopvang, daghulp,
dag– en nachthulpvoorzieningen en
pleeggezinnen op ongeveer een
tekort van 10 mln. uitkomen. Dat is
uitgedrukt in geld. In de stukken die
ons van de regering of van de
inspectie bereiken valt te lezen dat er
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eind 1992 semi-residentieel 1059
wachtplaatsen zijn en residentieel
1572. Als ik het goed begrepen heb
uit het rapport over voorzieningen–
beleid delinquentenzorg en
jeugdinrichtingen, komen wij daar op
een tekort van dik 200 - daarbij heb
ik al ingecalculeerd wat er extra
bijkomt - met een gemiddelde
wachttijd van 75 dagen. Dit zijn
natuurlijk veel te grote aantallen,
althans als je het principe hanteert
dat er geen kind in de kou mag
blijven staan. Dat doen wij, maar dat
doen ook alle anderen. Ik moet
eerlijk zeggen dat ik dan het bericht
over de Huneberg natuurlijk niet
helemaal kan plaatsen. Die is immers
deels gesloten omdat er niet genoeg
kinderen waren. Hoe het nu in elkaar
zit, weet ik ook niet, maar ik heb het
sterke gevoel dat heel veel kinderen
niet de hulp krijgen die zij nodig
hebben.

Daar komt een verschijnsel
bovenop waar ik mij zeer veel zorgen
over maak en dat is de ernst van de
problemen waarin sommige kinderen
terechtkomen. Ik neem als voorbeeld,
en het is slechts een voorbeeld, een
artikel uit de Haagsche Courant van
27 november jongstleden met de titel
"Leuren met een probleemkind".
Wat zien wij daar? Het gaat om een
15-jarige, drugsverslaafde jongen. Hij
kan niet opgenomen worden in een
psychiatrische instelling. Hij wil daar
niet vrijwillig aan meewerken en
onvrijwillig mag het niet. Hij kan niet
in een gesloten justitiële instelling
worden opgenomen, want daarvoor
geldt een wachtlijst. Ook is hij niet
crimineel genoeg om hem in een
jeugdgevangenis te zetten. Dat
zouden zijn ouders overigens wel
willen, want dat lijkt voor hen nog de
enige oplossing om er iets mee te
doen. Hoe verder met dit kind? Hoe
verder met dit kind voor de ouders?
Ik zou het niet weten. Zij vragen aan
mij wat zij moeten doen. Wat moet ik
dan doen? Zeggen dat ze staatsse–
cretaris Kosto of mevrouw d'Ancona
maar moeten bellen? En hoe moet
dit structureel? Ik praat hier natuurlijk
niet over een incident. Ik praat hier,
helaas, over te hoge aantallen van
dit soort kinderen.

Het is een heel moeilijk probleem.
Ik realiseer mij dat men bijvoorbeeld
in de justitiële jeugdinrichtingen al
de handen vol heeft aan de
drugsproblematiek van een aantal
van de cliënten die zich daarin
bevinden. Ook wijs ik op het rapport
dat doctorandus Bulten van de

jeugdgevangenis Nieuw Vossenveld
meer dan een jaar geleden gepubli–
ceerd heeft over het grote gedeelte
van het aantal gedetineerden dat
psychische stoornissen vertoont van
nogal ernstige aard. Men zal er maar
aan staan als hulpverlener in dit
soort instellingen. Wat moet je met
die kinderen? Is de know-how wel
aanwezig? Ik vind het allemaal zeer
ernstig en ik wil hier absoluut niet op
de toer van waarom de bewindslie–
den er nu niet eens een keer wat aan
doen. Zo werken wij gelukkig niet in
dit verband. Wij zullen echter op de
ene of op de andere manier daarvoor
een oplossing moeten vinden. Wij
zitten dan waarschijnlijk midden in
de discussie over de kwaliteits–
ontwikkeling bij de jeugd–
hulpverlening. Dat blijft ook een zich
zeer traag ontwikkelend element van
de jeugdhulpverlening. Dat geldt
zeker voor het gewone werk:
diagnosestelling, behandeling,
resultaatmeting enz. De inspectie
heeft ons laten weten dat zij niet in
staat is om de kwaliteit van de
instellingen te beoordelen omdat die
instellingen in kwalitatieve zin nog
niet op de gestructureerde manier
werken. Als ik daaraan nog eens
toevoeg de ernstig gedragsgestoorde
jongeren, de specifieke problemen
met allochtone jongeren, de
incestproblematiek, de drugs–
problematiek enz., dan is wel
duidelijk dat wij nog een lange weg
te gaan hebben. Ik hoop dat de
inspectie vanaf 1 januari een nog
betere rol kan gaan spelen. Ik ben er
blij mee dat, na lang aandringen
door de Kamer, er eindelijk met de
ene inspectie wordt gewerkt. Dat is
ook voor het kwaliteitsbeleid van
belang. Ik ga verder op het stuk niet
in. Men krijgt van mij het voordeel
van de twijfel, ook waar het gaat om
de uitwerking van alle voorstellen.

Voorzitter! Ten slotte richt ik mij
op de kampementen, of heet dat nu
anders? Ik vraag mij af, waar wij het
in dit verband precies over hebben.
Ik begrijp dat het om 50 plaatsen
gaat maar wij beginnen met 20
jongeren. Dat hele plan heeft zes
maanden, 4 mln. incidenteel en 4,8
mln. structureel gekost. Daar hebben
wij het over. Dat is waar de
minister-president met zoveel
aplomb over moest spreken. Dat is
wat iedereen zozeer heeft bezigge–
houden. Wat gaan wij nu doen met
die jongeren? We gaan ze sociale
vaardigheden leren, discipline en
tucht. Daarna volgt er een opleiding

en, als het kan, werk. Voorzitter, bij
mijn beste weten doen heel veel
instellingen dit alles al heel lang. De
enige reden dat dit niet altijd effectief
gebeurt, is dat men het geld niet
krijgt dat hiervoor nodig is. Ik
verzoek de regering dringend om dit
experiment heden te stoppen en die
4,8 mln. toe te voegen aan de
budgetten voor de bestaande
justitiële instellingen. Dat zou wel
eens een veel hoger rendement
kunnen opleveren dan wat nu wordt
voorgesteld.

D

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Voorzitter! Ik onderstreep de lovende
woorden die de heer Dijkstal heeft
gericht aan het adres van de
voorzitter van de Commissie
jeugdwelzijn, de heer Lankhorst. Ik
ben nog niet zo lang lid van deze
commissie, maar ik onderstreep dit
van harte.

In de nota "Jeugd verdient de
toekomst" die wij op een nader te
bepalen tijdstip zullen bespreken,
wordt geconstateerd dat ruim 80%
van onze jongeren geen of weinig
problemen geeft. Dat betekent
tegelijkertijd dat ruim 15% van onze
jeugd problemen heeft en problemen
geeft. Sommige van deze jongeren
zullen deze problemen niet meer te
boven komen. Het is een trieste
constatering als men bedenkt dat
een gedeelte van deze problematiek
het gevolg is van het handelen of het
achterwege laten van handelen van
ouders en opvoeders. Het is dus in
veel gevallen niet een probleem van
kinderen maar van ouders en
opvoeders zelf.

Elke samenleving eist haar tol, ook
de huidige, waarin het tempo van
veranderingen, ontzuiling, individua–
lisering, cultuurbotsingen, wijzigin–
gen in leef– en werkomgeving zo
hoog is dat een groot aantal mensen
daarmee problemen heeft. Uitingen
daarvan met betrekking tot kinderen
kunnen leiden tot opvoedings–
problemen maar ook tot verwaarlo–
zing, lichamelijke, psychische en
seksuele mishandeling, zulks als
gevolg van onmacht en onzekerheid
om in de eigen situatie een uitweg te
vinden. Het zijn zaken waarmee de
jeugdhulpverlening wordt geconfron–
teerd. Dat kinderen daar niet
ongeschonden uit te voorschijn
komen, is niet te verwonderen.
Ernstig is het zeker en daarom is
hulp, het liefst in een vroeg stadium.
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Mulder van Dam

geboden om de schade zo mogelijk
te beperken.

"In onze gemeenschap zijn er
velen die zich welbevinden maar een
toenemend aantal ook niet. Naar die
laatsten moet de aandacht van de
overheid in de eerste plaats
uitgaan", zo zei mijn collega Esselink
bij de behandeling van de welzijns–
begroting. Welnu, die uitspraak geldt
zeker voor het welzijn van deze
jongeren.

Voorzitter! De fractie van het CDA
wil bij de laatste behandeling van dit
rijkspian in deze kabinetsperiode
haar waardering uitspreken voor de
inzet en de aandacht die beide
bewindslieden in de afgelopen
periode voor dit onderwerp hebben
getoond. Er is veel in gang gezet. De
decentralisatie heeft voor een groot
gedeelte haar beslag gekregen.
Ontwikkelingen zijn er met betrek–
king tot bestuurlijke en inhoudelijke
vernieuwing en per 1 januari 1994 zal
de gezamenlijke Inspectie jeugd–
hulpverlening en jeugdbescherming
van start gaan.

Dat de bewindslieden, mede onder
sterke druk van de Kamer, de
bezuinigingen tot nu toe voor het
grootste deel ongedaan hebben
kunnen maken is positief. Dat neemt
niet weg dat de fractie van het CDA
ook op een aantal punten kritiek
heeft. Ik zal die in de loop van mijn
inbreng aan de orde stellen.

Het Rijksplan 1994-1996 zoals dat
ter bespreking voorligt, bevat voor
de eerste keer een verslaglegging
over de voorgaande periode.
Voortzetting van deze wijze van
rapportage lijkt de CDA-fractie voor
de komende jaren, gezien de vele
ontwikkelingen op het terrein van
jeugdhulpverlening, van groot
belang. Deze ontwikkelingen zullen
nog beter zichtbaar en volgbaar zijn
als zij gebaseerd zijn op relevante
beleidsinformatie. De roep om een
eenduidig landelijk informatiesys–
teem om zicht te krijgen op al die
zaken die de heer Dijkstal net heeft
genoemd, uit alle geledingen van de
jeugdhulpverlening, is terecht een
van de prioriteiten, wil men
überhaupt een beleid kunnen voeren
waarbij men kan inspelen op acute
situaties en vraag en aanbod goed
op elkaar kunnen afstemmen. In het
rijksplan wordt aangegeven dat
hiervoor in 1994 een structuurschets
zal worden opgezet, hetgeen ertoe
moet leiden dat over vier jaar een
adequaat systeem functionee! zal
zijn.

De CDA-fractie is van mening dat
gezien de haast die geboden is met
het opzetten van een dergelijk
systeem de periode van vier jaar die
daarvoor is uitgetrokken te lang is.
Welke belemmeringen zijn er om dit
traject te versnellen? In aansluiting
hierop zou ik willen vragen of er al
overeenstemming is met provincies
en grote steden over de financiering
en invoering van de landelijke
registratie jeugdhulpverlening per 1
januari 1994.

Namens de fractie van het CDA
spreek ik mijn waardering uit voor de
wijze waarop provincies en grote
steden in het algemeen de hun
overgedragen taak in het kader van
de decentralisatie van de jeugd–
hulpverlening hebben opgepakt. Dat
zij ondanks de druk die er is op de
bestaande voorzieningen proberen
nieuwe ontwikkelingen - meer
samenhang met andere werksoorten,
betere ordening door schaalvergro–
ting, samenwerking tussen verschil–
lende disciplines en prioriteit voor
preventie - in gang zetten om te
komen tot een meer integrale
aanpak, verdient lof. Zo'n proces kan
niet van de ene op de andere dag
worden gerealiseerd, aangezien er
veel verschillende organisaties bij
zijn betrokken en ook het draagvlak
voor de veranderingen in stand moet
blijven. Maar het moet er wel toe
leiden dat op termijn een kwalitatief
goed aanbod ontstaat, hulpverleners
en cliënten door de bomen het bos
weer zien en dat het toeval minder
gaat bepalen van welk aanbod
gebruik wordt gemaakt, hetgeen
efficiency en effectiviteit ten goede
zal komen.

Evenals het vorig jaar wil de
fractie van het CDA daarbij nog eens
aandacht vragen voor de activiteiten .
van de provincies die gericht zijn op
de ombouw van zware vormen van
hulp naar lichtere. Hoewel het
uitgangspunt in de Wet op de
jeugdhulpverlening is dat hulp zo
licht en dicht mogelijk bij huis moet
worden geboden, een visie die de
fractie van het CDA onderschrijft, is
het wel de vraag waarop de huidige
initiatieven tot ombouw zijn
gebaseerd. De fractie van het CDA
verwijst nog eens naar de klachten
van de kinderrechters over de
wachtlijsten.

In de voortgangsrapportage geeft
het kabinet zelf ook aan dat enige
terughoudendheid geboden is met
de ombouw. Kortom, kan de minister

aangeven wie het verantwoord zijn
van die ombouw bewaakt?

De heer Dijkstal (VVD): Volgens mij
vraagt mevrouw Mulder iets
onmogelijks aan de bewindslieden,
want het belangrijkste deel van die
ombouw is nu een provinciale
verantwoordelijkheid.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
In het volgende deel van mijn betoog
zeg ik daar iets over. Hoewel de
verantwoordelijkheid voor de
planning primair ligt bij de provin–
cies en grote steden - de heer
Dijkstal is altijd nogal gehaast om te
interrumperen - blijft het Rijk
verantwoordelijk voor een genoeg–
zaam aanbod. Is er een vorm van
overleg tussen Rijk, provincies en
grote steden over een minimaal
noodzakelijk aanbod dat verder reikt
dan alleen de provinciegrens?

Nieuwe ontwikkelingen die kunnen
leiden tot een verantwoorde
ombouw in de vorm van experimen–
ten juicht de CDA-fractie toe. In dit
verband wijs ik op het experiment
"Hulp aan huis" in Drenthe, een
Nederlandse interpretatie van het
"Family First"-project. Het ziet ernaar
uit dat deze vorm van hulp een
verantwoorde ombouw kan zijn van
residentiële of pleegzorghulp, niet
alleen vanwege een substantieel
kostenvoordeel, maar juist ook
omdat de kans dat jeugdigen thuis in
het gezin kunnen functioneren en
omdat deze vorm van hulp meer
effect schijnt te hebben dan
uithuisplaatsing. Immers, niet alleen
het kind, maar ook de ouders
worden geholpen. Dit sluit ook aan
bij de ontwikkelingen, gericht op het
activeren van eigen mogelijkheden
van jeugdigen en ouders/opvoeders,
liefst in de eigen woon– en leef–
omgeving. De CDA-fractie is er dan
ook verbaasd over dat WVC
terughoudend is als het gaat om de
termijn voor het toestaan en
financieren van een dergelijk
experiment. Juist omdat er met dit
experiment wordt geprobeerd, niet
alleen een antwoord te vinden voor
crisissituaties waarbij kort, maximaal
zes weken, intensieve hulp wordt
geboden - family first - maar ook
voor problemen die een langere
begeleidingstijd vergen. Gelet op de
potentie van deze vorm van hulp lijkt
ons een ruimere opstelling gerecht–
vaardigd. Daarbij is in onze visie een
experimenteerperiode van anderhalf
jaar, zoals voor de andere family
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first-rojecten geldt, te kort. Neemt
overigens ook Justitie deel aan de
financiering van deze projecten die
met name op potentiële klanten van
de justitie gericht zijn?

In aansluiting hierop merk ik op
dat wij de twijfels van verschillende
kanten over de werking van de
voorrangsregeling voor justitiële
pupillen onderschrijven. Een kritische
doorlichting van de regeling lijkt
daarom op haar plaats, evenals
zodanige afspraken dat ze wel gaat
werken. Het is zelfs de vraag of een
dergelijke regeling met de huidige
problematiek van de wachtlijsten
uberhaupt wel werkt.

Wij zouden graag nader geïnfor–
meerd worden over het verloop van
de afgesproken herspreidingsopera–
tie over de provincies en over de
normharmonisatie. Uit de geluiden
die wij hier en daar opvangen,
krijgen wij de indruk dat daar nog
niet veel schot in zit.

Het is te prijzen dat de minister de
bezuiniging van 55-mln. die voor
1994 nog steeds boven de markt
hing, nu definitief ongedaan heeft
gemaakt. Wel legt WVC in tegenstel–
ling tot Justitie voor 1994 een
subsidiekorting aan de jeugd–
hulpverlening op van 13,2 mln.,
hoewel dit bedrag van 1994 op 4,5
mln. na niet ten laste van de
jeugdhulpverlening komt, een bedrag
dat in 1995 en de jaren daarna nog
zal toenemen. Het is de vraag in
hoeverre dit spoort met onze eerdere
uitspraken, onder andere in de ook
door de CDA-ractie ondertekende
motie-Vliegenthart over het einde
van de bezuinigingsmogelijkheden.

Het is duidelijk dat de ernst van de
problemen van jongeren en met
jongeren toeneemt. Ik doel hiermee
op het toenemende aantal, maar ook
op de verharding van de problema–
tiek in bijvoorbeeld de jeugd–
criminaliteit. Bovendien moeten
jongeren bijvoorbeeld meer tijd
cellulair in afzondering doorbrengen
dan in de Wet op de jeugd–
hulpveriening wordt bedoeld c.q. dan
daarin wordt toegelaten, terwijl een
groepsgemeenschap toch het
uitgangspunt is. Daarom vragen wij
ons af of de door de minister
aangekondigde task force ook tot het
resultaat zou kunnen leiden dat het
niet verantwoord is, verder te
bezuinigen op de jeugd–
hulpverlening. Naar onze mening
moet daar gelet op de toenemende
ernst van de problematiek ruimte
voor zijn. Hoe verhoudt de uitkomst

van deze task force zich tot de vanaf
1995 reeds ingeboekte generieke
kortingen? Uit de antwoorden op de
vragen over dit onderwerp heb ik
begrepen dat de uitkomst van de
task force op een zodanig tijdstip
beschikbaar zal zijn dat nadere
afspraken hierover betrokken kunnen
worden bij de volgende kabinetsfor–
matie.

De CDA-fractie heeft in verband
met de verwachtingen die terecht bij
de betrokkenen zijn gewekt, grote
moeite met het uitstel van de groei
van medische kinderdagverblijven.
Hierbij denk ik niet in de laatste
plaats aan de uitspraken daarover in
de UCV van 16 december 1991. Deze
uitspraken sloten aan bij de
problematiek van de wachtlijsten en
ze dwongen de minister, de
initiatieven op dit gebied te
honoreren. De wachtlijsten zijn niet
korter geworden. De projecten in
Noord-Holland en Groningen zijn
urgent en ze zijn ook de laatste in de
reeks. Als wij de minister al volgen
in deze keuze, dan is die voor ons
alleen aanvaardbaar indien de
garantie gegeven wordt dat deze
keuze echt maar één jaar uitstel
betekent. Mijn collega Vliegenthart
zal nog een mogelijke oplossmg naar
voren brengen. Wij wachten de
reactie van de minister daarop af.

Naast de positieve geluiden over
wat er op het terrein van samenwer–
king tussen verschillende disciplines
op lokaal en regionaal niveau in
gang is gezet, constateert de
CDA-fractie dat voor wat betreft de
samenwerking en samenhang tussen
jeugdhulpverlening en jeugd–
bescherming, ondanks de goede
voornemens van de beide bewinds–
lieden, er geen beeld ontstaat dat
deze voornemens staaft. De geluiden
uit het veld daarover zijn zorgwek–
kend. De indruk wordt gewekt dat
bijvoorbeeld het rapport Schaal–
grootte belemmerend werkt ten
aanzien van de intentie om tot meer
afstemming te komen en eerder leidt
tot isolement dan tot samenhang
tussen de werkvelden. Toch staat in
de begeleidende brief bij het
rijksplan, ondertekend door de beide
bewindslieden, dat de roep om
samenhang ter harte wordt
genomen. Het is overigens niet voor
de eerste keer dat de Kamer hierover
vragen heeft. De CDA-fractie is van
mening dat gezien de grote
problematiek en de beperkte
fmanciele middelen competentie
tussen beide ministers ondergeschikt

moet zijn aan een zo doelmatig
mogelijke inzet van middelen.

De integratie van de Inspectie
jeugdhulpverlening en jeugd–
bescherming is in de ogen van de
CDA-fractie een goede zaak. Wij zijn
blij dat vanaf 1 januari dit een feit zal
zijn. Is het juist dat de verantwoorde–
lijkheid van deze geïntegreerde
inspectie verdeeld blijft over de
beide ministeries? Kan dit in de
toekomst niet tot problemen leiden?
Overigens willen wij onze waarde–
ring uitspreken voor de wijze waarop
de rapportage tot nu toe heeft
plaatsgevonden vanuit de Inspectie
jeugdhulpverlening. Wij hopen dat
de geïntegreerde benadering daarin
geen verandering zal brengen. Wij
hebben niet alleen gepleit voor deze
integratie, maar ook voor die m het
staatstoezicht. De brief stelt dat dit
laatste in 1996 nader zal worden
bezien. Wij hebben daar begrip voor,
mits er geen onomkeerbare stappen
worden gezet die een eventuele
integratie zouden verhinderen.

Het is ons overigens opgevallen
dat in de beantwoording van vraag
11 met betrekking tot de notitie
Sturen op afstand wordt gesproken
over incidentele inspectietaken. Hoe
moet deze inspectie gezien worden
in relatie tot de taken van de
geïntegreerde inspectie?

Naar aanleiding van de aanbeve–
lingen van de Inspectie jeugd–
hulpverlening met betrekking tot het
kwaliteitsbeleid wil ik het volgende
opmerken. Wij hebben waardering
voor de wijze waarop in tripartiet
overleg gekomen wordt tot een
beleid inzake de kwaliteit van de
hulpverlening. Gezien de recente
incidenten die hebben plaatsgevon–
den zal de aandacht hiervoor in de
komende jaren harde noodzaak zijn.
De activiteiten van de gezamenlijke
ondernemingsorganisaties om niet
alleen instrumenten te ontwikkelen
en de organisatie van landelijke
bijeenkomsten om het draagvlak
binnen de instelling te vergroten
voor uitvoering op institutioneel
niveau geven aan dat ook daar de
noodzaak wordt ingezien. Wij hopen
dat het onlangs opgerichte samen–
werkingsverband particuliere
justitiële jeugdinrichtingen ook in die
zin een positieve uitwerkmg zal
hebben.

Wij gaan ervan uit dat het
mandaat van de geïntegreerde
inspectie met betrekking tot
onderzoek en toetsing van dit beleid
bij deze instellingen zal kunnen
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bijdragen aan noodzakelijke
verbeteringen en veranderingen.
Zonder afbreuk te doen aan de ernst
van elk incident, merk ik op dat
berichten die betrekking hebben op
seksueel misbruik door hulpverleners
iedere keer weer schokkend zijn.
Verwijzend naar het artikel Elke
instelling heeft haar eigen trauma
vraag ik de bewindslieden om
binnen de kerntaken van de inspectie
met betrekking tot het kwaliteits–
beleid specifieke aandacht in de
rapportage te blijven geven aan deze
problematiek.

De CDA-fractie is verheugd over
het plan met betrekking tot de
kwaliteitsverbetering en het
innovatieprogramma pleegzorg dat
in goed overleg tussen Rijk en de
verschillende organisaties en andere
overheden is vastgesteld. Wij zullen
de resultaten van dit plan, dat door
kwaliteitsverbetering moet leiden tot
een uitbreiding van het aantal
pleeggezinnen, nauwgezet volgen. In
dit verband vraag ik de minister of in
het kader van kwaliteitsverbetering
ook aandacht wordt besteed aan de
werving van allochtone pleegouders
en de rol die zelforganisaties hierbij
kunnen spelen.

Zeer teleurgesteld is de CDA–
fractie erover dat de minister er op
geen enkele manier blijk van geeft
dat gezocht is naar een oplossing
met betrekking tot de pleegouder–
vergoedingen. De toezeggingen van
de minister op dit punt met
betrekking tot een mogelijke
oplossing en zelfs een regerings–
standpunt over het Swoka-rapport
dat door de minister is toegezegd,
heeft ons niet bereikt. De minister
stelt in de beantwoording dat de
pleegzorg wordt betrokken bij de
task force. Wij vragen de minister, na
ommekomst hiervan de Kamer
alsnog een onderbouwd kabinets–
standpunt te doen toekomen waarbij
tevens betrokken wordt de relatie tot
het verplichtend voorschrijven van
normbedragen en de financiering
daarvan.

Wat de overheveling van de
pleegzorg voor gehandicapten naar
de AWBZ betreft vraag ik het
volgende. In 1992 is er sprake
geweest van een adviesaanvrage.
Wij hebben op 6 december 1993 een
brief van staatssecretaris Simons
ontvangen, naar aanleiding van
vragen die in de Kamer gesteld zijn.
In die brief is wederom sprake van
een adviesaanvrage. Wij horen graag
van de minister wanneer die

adviesaanvrage werkelijk wordt
verstuurd en wanneer wij een
antwoord op de vragen krijgen.

De CDA-fractie vindt het van
realiteitszin getuigen dat het kabinet
de ernst van de ontwikkelingen op
het terrein van de jeugdproblematiek
en met name de jeugdcriminaliteit
onder ogen heeft durven zien. Het is
verheugend dat dit heeft geleid tot
het in uitvoering nemen van de
huidige nieuwbouwplannen voor
uitbreiding van de rijksinrichtingen.
Bovenop deze al in uitvoering
genomen plannen zijn er nog eens
ruim 100 extra plaatsen voorzien in
de particuliere sector, te realiseren in
1995. Dat biedt in ieder geval het
perspectief dat de wachtlijst–
problematiek en de zoekacties van de
kinderrechters tot het verleden gaan
behoren. Ondersteuning dus van het
beleid. Enige punt van kritiek zou
kunnen zijn dat wij te laat de ernst
hebben onderkend. Wij vragen de
staatssecretaris, bij de invulling van
de aanvullende plannen ook te
denken aan de plaatsingsnood in de
categorie onder 12 jaar. Daar kan
men nog door vroegtijdige en
kwalitatief gerichte hulp erger
voorkomen, uiteraard indien lichtere
vormen van hulp geen uitkomst
meer kunnen bieden. Tevens vragen
wij, bij het uitwerken van de
bouwplannen niet voorbij te gaan
aan de mogelijkheid, aan te haken bij
bestaande voorzieningen. Construc–
ties a la Harreveld hebben onze
hartelijke steun, omdat zij de
mogelijkheid bieden tot een betere
afstemming van zware hulp met
lichtere vormen van jeugd–
hulpverlening.

In tegenstelling tot de heer Dijkstal
vindt onze fractie het verheugend dat
de regering gekomen is met de
concretisering van het idee
jeugdwerkinrichting. Al degenen die
zeggen dat het meer van hetzelfde is,
gaan voorbij aan de verregaande
verscherping die deze opzet te zien
geeft in het disciplinair gedeelte. In
geen van de jeugdmrichtingen,
jeugdgevangenissen staat zo'n stok
achter de deur als in de opzet van de
JWI. In de onderbouwfase geldt een
stringent sanctiebeleid indien men
niet meewerkt. De cellen zijn
aanwezig. De bovenbouwfase waarin
scholing en arbeidstoeleiding
centraal staan, geeft een invulling
van de resocialisatieopdracht die
volledig spoort met onze opvattingen
daarover. Wij zien de JWI-aanpak
niet als een plaatsvervanger voor de

huidige vormen van straf en wij
vinden ook dat de JWI niet ten koste
mag gaan van de aanpak die in
jeugdgevangenissen plaatsvindt. Wij
zien de JWI-aanpak als het opvullen
van een lacune in de thans voorhan–
den zijnde vormen. Het gaat immers
over een alternatief voor celstraf. Het
is derhalve een aanpak voor
jongeren die een te zwaar crimineel
gedrag vertonen voor een alterna–
tieve straf of die daarvoor te weinig
discipline kunnen opbrengen. Het
gaat om jongeren voor wie preventie
al een heel lang geleden gepasseerd
station is. Kortom, het gaat om een
groep die de veiligheid van de
samenleving in gevaar brengt De cel
maakt hen alleen maar kanslozer. De
is de reden dat wij bereid zijn, deze
plannen te steunen om ze uit het
criminele circuit te halen en, zo
mogelijk, te houden. Wat de
randvoorwaarden betreft leven er bij
onze fractie enkele vragen.

Oe heer Dijkstal (VVD): Voordat wij
over de randvoorwaarden komen te
spreken, zeg ik eerst dat mij nog niet
helemaal duidelijk is wat het nieuwe
hieraan is, vergeleken met datgene
wat in de jeugdgevangenissen ai
gebeurt met dezelfde groep jeugdige
zware criminelen. Kan mevrouw
Mulder het nog eens uitleggen? Ik
neem aan dat zij doelt op het
programma dat staat op blz. 3 van
de brief. Volgens mij gebeurt het al
in de jeugdgevangenissen. Als het
niet gebeurt, komt het doordat men
er het geld niet voor heeft. Wat is het
nieuwe?

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
De heer Dijkstal wijst er terecht op
dat het gaat om de tucht en de
discipline die met name in de
onderbouw wordt geboden. Hij zegt
dat die in alle jeugdgevangenissen
en jeugdinrichtingen al zou moeten
bestaan, maar dat het niet gebeurt. Ik
kan dat beamen. Daarom is het zo
waardevol dat het nu wèl gebeurt.
Het gaat met name om de harde
kern van de jeugdigen die de andere
instellingen al hebben gehad en die
op deze manier mogelijk buiten het
criminele circuit gehouden kunnen
worden.

De heer Dijkstal (VVD): Zou het dan
niet verstandiger zijn hierbij ook te
denken aan invoering voor de
anderen die in de jeugdgevangenis–
sen zitten? Er zijn in Nederland toch
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veel meer dan 20 zwaar criminele
jongeren.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Op dit punt ben ik het helemaal met
u eens. Als je echter een project
start, zul je ergens moeten beginnen.
Het project is bedoeld voor 60
personen. Uitval zou kunnen leiden
tot een groep van 50 personen, maar
bij de start gaat het in ieder geval
om 20 personen. Het bedrag dat
ingezet wordt, is dus niet bedoeld
voor de 20 jongeren waarover u
sprak.

Voorzitter! Ik was toe aan mijn
opmerkingen over de randvoorwaar–
den. Ernstige verslavings–
problematiek vormt een contra–
indicatie, terwijl het hierbij toch om
de probleemgroep gaat waarmee de
grote steden worstelen. Bedoelt de
regering te zeggen, dat op zichzelf
verslaving geen contra-indicatie
betekent, maar dat dit alleen zo is bij
bepaalde, extreme vormen daarvan?
Graag krijg ik in dezen een verduide–
lijking. Ik denk ook aan de eis "van
een aanvaardbaar verlof– of
verblijfadres". Onzes inziens gaat de
regering met het stellen van die eis
voorbij aan het belang van de
doelgroep.

De CDA-fractie geeft de voorkeur
aan toepassing van deze specifieke
aanpak, ook bij de leeftijdscategorie
van 16- tot 18-jarigen. Volgens ons
kan men met name bij deze groep
met deze aanpak het meeste effect
bereiken. Wat is de reden dat de
regering op dit moment terughou–
dend is als het om deze categorie
gaat?

Wat de financiering betreft, wil ik
de staatssecretaris vragen of het
genoemde bedrag komt uit de extra
budgetten voor de verruiming van
celcapaciteit. Zo ja, past dit in het
kader van het 2000 plaatsen-plan?

Is al bekend of voldoende capabel
personeel kan worden aangetrokken?
En: hoe staat het in dit verband met
de voortgang van de uitwerking van
het idee van de Partij van de
Arbeid-collega Zijlstra om militairen
om te scholen tot medewerkers van
penitentiaire inrichtingen?

Bij de JWI-aanpak kan samenwer–
king met onderwijs, RBA, reclasse–
ring en de vrijwilligersorganisaties
van ex-gedetineerden niet worden
gemist. Worden deze organisaties
van delinquentie en samenleving ook
bij dit project betrokken?

De CDA-fractie wil de staatssecre–
taris graag herinneren aan zijn

toezegging dat de blokkerende
invloed van de "Verklaring van goed
gedrag" nog eens nadrukkelijk zal
worden bekeken alsmede aan het feit
dat de overheid hierbij een
voorbeeldfunctie kan hebben. Zijn er
op dit terrein al vorderingen?

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Zojuist sprak mevrouw Mulder over
het omscholen van militairen. Bij
mijn weten wordt iedereen die
gedragsgestoord of instabiel is voor
de dienst afgekeurd. Militairen
hebben weinig ervaring met de
S-5'ers. Begrijp ik het goed dat de
CDA-fractie juist die mensen wil
inzetten voor werk in een inrichting
met ernstig gedragsgestoorde
jongeren?

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Dat is heel leuk geprobeerd. Straks is
er vanwege het afschaffen van de
dienstplicht een groot aantal
militairen over. Omscholing van een
deel ervan, zou mogelijk een
oplossing bieden. Het is overigens
een idee van mijn Partij van de
Arbeid-collega en wij vragen alleen
belangstellend naar de voortgang op
dit terrein.

De heer Dijkstal (VVD): Volgens mij
was het ook een idee van Lubbers.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Voorzitter! Hoewel het project niet
echt een onderdeel is van het
preventiebeleid, moet worden
opgemerkt, dat HALT in de vorm "lik
op stuk-beleid" een manier van
afdoening is waarbij preventie en
sanctie hand in hand gaan. Door ons
en de staatssecretaris wordt dit
project een warm hart toegedragen.
Wij hechten er zelfs zoveel waarde
aan, dat op de justitiebegroting voor
1993 hiervoor 5 mln. extra beschik–
baar is gesteld: globaal 1 mln. om
witte vlekken weg te werken en de
rest ten behoeve van uitbreiding op
het punt van bestrijding van met
name winkeldiefstal. Er bereiken ons
nu geluiden uit de VNG-hoek, dat
uitbreiding voor deze categorie niet
gerealiseerd kan worden wegens
geldgebrek. Wij plaatsen vraagtekens
bij een dergelijke uitspraak en wel
om de volgende reden.

Als gevolg van het extra ter
beschikking gekomen geld - met de
decentralisatie is namelijk het budget
overgegaan - zijn gemeentelijke
bijdragen verlaagd. Soms zijn die
gegaan van 22 naar 10 cent per

inwoner. Dat kan en mag. Dat
erkennen wij, maar dan moet men
nu niet weer naar Den Haag kijken
en vragen om extra geld voor
uitbreiding bij delictsbestrijding. Wij
willen deze boodschap via de
bewindsman doorgeven aan de VNG.

Positief is overigens dat met HALT
aandacht wordt besteed aan het
gevaar van het afsteken van
vuurwerk. Wel vragen wij ons af of
de publikatie van het Vuurwerk–
besluit in het Staatsblad conform de
bedoeling is gebeurd. Volgens onze
informatie staat er, dat vuurwerk
alleen mag worden afgestoken op 31
december tussen 10.00 en 2.00 uur.
Bedoeld is echter: tussen 22.00 en
2.00 uur. Als dit inderdaad zo is, is
dan nog correctie mogelijk?

De heer Dijkstal (WD): Ik begrijp
dat het CDA oproept voor een
"HALT" tegen het vuurwerk.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Juist.

Staatssecretaris Kosto: Mevrouw de
voorzitter! Ik vermoed dat hier
sprake is van een misverstand. Ik
denk dat dit bij de collega van
Binnenlandse Zaken thuishoort.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Misschien kunt u het dan doorgeven.

Staatssecretaris Kosto: Maar
natuurlijk.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Voorzitter! Tot slot wil ik nog een
opmerking maken over de positie
van de belangenorganisaties van
cliënten. Uit de nota "Jeugd verdient
de toekomst" blijkt dat een onder–
zoek wordt ingesteld naar de
samenwerking tussen de belangenor–
ganisaties van ouders en van
jeugdigen. Wij vragen ons af of dit
onderzoek nuttig is. De kosten
daarvan worden geraamd op
ƒ 150.000. Ik kan mij, eerlijk gezegd,
niet voorstellen wat daaraan te
onderzoeken is.

Verder krijg ik graag een reactie
van de minister op het door de
belangenorganisaties ingediende
plan voor ondersteuning van hun
organisaties. Het is een groots plan.
Onze gedachten gaan uit naar een
ondersteuning conform de onder–
steuning van de patiënten– en
cliëntenorganisaties in de volksge–
zondheid.
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Mevrouw Versnel-Schmitz:
Voorzitter! Van mijn buurman, de
heer Lankhorst mag ik geen lovende
woorden tot hem spreken. Wel wil ik
lovende woorden spreken tot de
overige leden van de commissie,
omdat zij ons in staat hebben gesteld
om vandaag deze UCV te houden. Zij
hebben behoorlijk veel souplesse
betoond, zodat wij niet werden
verscheurd tussen de Betuweroute
en de jeugdhulpverlening.

De afgelopen vier jaar is heel wat
in beweging gekomen op het gebied
van de jeugdhulpverlening, zowel bij
de vrijwillige als bij de justitiële. En,
wat haast nog belangrijker is, dat
geldt ook voor de samenhang tussen
beide vormen. Het gaat niet snel, het
ongeduld is groot, de rapporten zijn
maar papier. Intussen zijn de
vierjarige kinderen van toen acht jaar
geworden en lastige pubers van toen
zijn nu volwassen, althans volgens
de wet. De tijd loopt voor kinderen
langzamer dan voor volwassenen. De
bij het opgroeien opgedane
indrukken zijn ook veel bepalender
voor de rest van hun leven. Wij
kunnen wel denken dat wij in die vier
jaar toch wat in gang hebben gezet,
maar diezelfde vier jaar kunnen een
onuitwisbaar spoor bij een individu
achterlaten als ons handelen te
langzaam was.

De meest droevige mededeling
met betrekking tot dit toch al niet erg
vrolijke gebied was voor mij de
constatering in het rijksplan, dat
verreweg de grootste groep van de
zwerfjongeren een verleden in de
jeugdhulpverlening heeft. Zie je wel,
dacht ik, het haalt ook niks uit. Bij
nader inzien zijn er dan wel weer
kanttekeningen te maken, zoals: dat
wil natuurlijk niet zeggen dat
omgekeerd het grootste deel van de
kinderen met een verleden in de
jeugdhulpverlening terechtkomt in
het zwerverscircuit. Bovendien kun je
zeggen dat dit ook de meest
problematische groep kinderen is
voor wie hulpverlening geen garantie
kan geven op een geordend bestaan.
Maar toch. Forse twijfel over de
gehanteerde methoden is wel op zijn
plaats. Een aantal zaken springt eruit.

1. Door de decentralisatie van de
vrijwillige jeugdhulpverlening komt
de beweging op gang naar multi–
functionele instellingen, groot van
schaal, maar op maat werkend, vanaf
preventie, via ambulant, naar
semi-residentieel en residentieel, tot

en met gesloten. De neiging om de
piaatsende instanties hiervan los te
koppelen neemt tot mijn genoegen
toe. Zij krijgen een soort makelaars–
rol, los van de uitvoering. De
pilotprojecten geven daarvan een
duidelijk beeld. Decentraal zit men
dichter bij elkaar, zijn de werk–
afspraken gemakkelijker te maken en
kunnen de beslissende instanties
elkaar zonder Haagse omwegen
vinden. Dan moet natuurlijk niet de
reorganisatie van Justitie ten aanzien
van de gezmsvoogdij instellingen
daar haaks op staan, zoals de SOJN
ons meedeelt.

2. Het belang van een doorzichtig
hulplverleningsaanbod en een goede
informatievoorziening wordt steeds
meer onderkend. Dat speelt tevens in
op de zelfstandigheid van de burger,
waardoor het meedenken tot
mee-oplossen wordt. Het is minder
een stap in het moeras als je de
vaste punten kent.

3. Evenzeer emanciperend zijn de
cliëRtenorganisaties die nu enige
erkenning krijgen door regelmatige
gesprekken met de ministeries van
WVC en Justitie, waardoor ten
minste een gedachtenwisseling
plaatsvindt die, naar ik hoop, ook
leidt tot het beter verstaan van elkaar
en tot het kortsluiten van lijnen.
Maar waarom is het nu weer nodig,
de organisaties te splitsen in "met
subsidie" en "zonder subsidie"? Het
gaat toch om de inhoud van de
gesprekken en door die splitsing
wordt toch de samenwerking tussen
de diverse cliëntenorganisaties niet
verbeterd? Ook moet worden
bedacht dat ongesubsidieerde
cliëntenorganisaties alles op eigen
kracht moeten verrichten en dus ook
hun reacties op nieuw beleid moeten
kunnen maken. Daarvoor hebben zij
natuurlijk wel voldoende tijd nodig.
Kortom, als je cliëntenorganisaties
serieus wilt nemen - ik neem aan dat
dat de bedoeling is - dan moet je de
stukken zodanig tijdig sturen dat een
inbreng van clientenorganisaties nog
zin heeft. Daarnaast is het redelijk
dat een basissubsidie wordt verleend
voor de kosten van een aanspreek–
punt van de samenwerkende
cliëntenorganisaties. Kan daar niet
een deel van de vier ton uit het
rijksplan voor worden bestemd? Zo
neen, waarom niet?

4. De gedachte wint veld dat het in
de jeugdhulpverlening van belang is
om niet de negatieve kanten van de
opvoedingssituatie eruit te lichten en
uit te vergroten, maar om in te

spelen op de positieve kanten en van
daaruit te werken. Daarbij past het,
de hulpverlening te richten op het
kind en het gezin, ook al zijn die
tijdelijk uit elkaar. Een aantal jaren
geleden heeft het WODC daar al op
gewezen. Het gaat inderdaad
langzaam. De "families firsf'–
projecten zijn ook gericht op die
positieve kanten en kansen binnen
het gezin. Ook al wordt er in de
verschillende staten van de
Verenigde Staten anders geoordeeld
over deze projecten, al naar gelang
de situatie en de organisatie ter
plekke, toch vind ik de twee
uitgangspunten, namelijk het
aangrijpen van de positieve kansen
en het richten van de hulpverlening
op het gezin met een kortdurende
intensieve begeleiding en vervolgens
overdracht naar het reguliere
hulpverleningscircuit, zeer de rnoeite
waard. Dat vind ik zeker, als daarmee
het hoofd kan worden geboden aan
crisissituaties, zonder dat men in het
justitiële circuit terecht behoeft te
komen. Overigens vond ik de
opmerking van het CDA over het
meebetalen daaraan door Justitie
heel interessant. Dat is volgens mij
heel logisch.

Bij deze projecten is evenzeer van
belang een intensieve samenwerking
tussen vrijwillige en justitiële
hulpverlening en de geestelijke
gezondheidszorg; dit alles onder de
paraplu van WVC, Justitie en de
provinciale en grootstedelijke
overheden. Is het reëel om te
veronderstellen dat zonder decentra–
lisatie van de jeugdhulpverlening een
dergelijk project veel moeilijker van
de grond zou komen? Het lijkt mij de
moeite waard om in de evaluatie
tevens in te bouwen in welke mate
er meer begrip en samenwerking is
ontstaan tussen de vrijwillige en de
justitiële hulpverlening, ook op
gebieden buiten de "families
first"-projecten, dus als een gevolg
van die projecten. Als de evaluatie
eind 1994 positief uitpakt, zijn er dan
voldoende mogelijkheden om in
1995 tot verdere uitbreiding te
komen? Bij die volledige evaluatie zal
van belang zijn of de wachtlijst voor
crisisopvang inderdaad vermindert,
of de negatieve beëindigingen van
residentiële plaatsingen inderdaad
verminderen en of inderdaad meer
kinderen beter geholpen worden met
duurzaam resultaat tegen dezelfde
financiële inspanningen.

5. De minister van VWC heeft
preventie hoog in het vaandel staan.
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Daarin passen de HELP-projecten, de
samenwerking tussen onderwijs en
jeugdhulpverlening, het advies van
de Nationale raad voor de volksge–
zondheid, getiteld Geïntegreerde
zorg voor jeugdigen - gezien de
vermelding in het rijksplan zal dit wel
verder gaan dan alleen de medische
kant - en overigens ook nog
interessante projecten als de video
home training. Bij het laatste wordt
weer typisch ingespeeid op de
mogelijkheid om opvoeders zelf te
laten zien waar zij falen en om met
een zetje van professionele hulp zelf
verbeteringen aan te brengen.
Niettemin wordt er niet overal
gejuicht over de preventieve aanpak.
Terpstra van het ITS beveelt
specifieke voorwaarden aan, wil
preventie succesvol zijn, onder
andere de individuele benadering in
plaats van de groepsbenadering.
Voort dient het concreet, praktisch en
continu te zijn. Ten slotte wijst hij op
het belang van externe evaluatie.
Wat is de reactie hierop van de
minister?

6. De afgelopen jaren zijn wij
geconfronteerd met reeksen
incidenten in gesloten inrichtingen
en ZIB-inrichtingen. Volgens mij
heeft dat veel te maken met macht
en wel ongecontroleerde of
onvoldoende gecontroleerde macht.
Die macht werd wellicht uitgeoefend,
omdat men zich onmachtig voelde
om aan de gestelde opdracht te
voldoen. Het is natuurlijk ook een
zeer zware opgave om de meest
beschadigde kinderen zo op te
lappen dat zij een redelijk bestaan als
volwassene tegemoet kunnen gaan.
Misschien vond de buitenwereld het
eigenlijk wel best dat die lastpakken
een tijdje opgeborgen waren en was
daarom de behoefte aan controle
beperkt. Het volle licht van de
publiciteit is daar nu op gevallen. Dat
heeft er onder andere toe geleid dat
de ZIB's intensiever gaan samenwer–
ken en een iets lossere samenwer–
king aangaan met de overige
particuliere justitiële instellingen. En
dat is winst!

7. De integrale inspectie jeugd–
hulpverlening gaat per 1 januari
gelukkig eindelijk in werking. De
Kamer heeft daar lang en hard voor
gevochten. Dit rijksplan is ook een
weerslag van de versterkte positie
van de inspectie. De inspectie krijgt
naast de primaire taak van toezicht
op de kwaliteit een duidelijke plaats
in de beleidscyclus binnen de
jeugdhulpverlening. Onduidelijk is

nog de onafhankelijke positie van de
inspectie. Oaar willen wij nog wel
een lans voor breken.

De heer Dijkstal (VVD): Wat bedoelt
u daarmee? Onafhankelijk waarvan?

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Onafhankelijk van beide departemen–
ten. Om praktische redenen moet de
inspectie ergens ondergebracht
worden, maar de medewerkers
moeten vrijuit hun mening kunnen
geven.

De heer Dijkstal (VVD): Toen de
inspectie enkele jaren geleden werd
ingesteld, had de Directie jeugd–
beleid van het ministerie de wens
om de inspectie bij haar onder te
brengen. Daar is de strijd over
gevoerd en die heeft de Kamer
kunnen winnen. Volgens mij is de
inspectie onafhankelijk. Als u
aanwijzingen heeft dat dit niet het
geval is, moet u zich wat concreter
uitdrukken.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
heb gezocht of het woord
"onafhankelijk" ergens voorkwam.
Dit was alleen terug te vinden in het
rapport "Rechtzetten" en niet in de
stukken die wij vanavond behande–
len. Dat maakte mij argwanend en
vandaar mijn opmerking.

8. De kampementen gaan toch
door, maar anders. Ze zijn nu
gedurende drie jaar een experiment
voor delinquente jong-volwassenen
en vormen een nieuwe straf–
modaliteit, met reclassering en
begeleiding naar de arbeidsmarkt.
Dit is beter dan alleen opsluiten in de
gevangenis. De nazorg is een positief
punt. Maar, hoe is het bij deze
sociaal en contactgestoorde jongens
met hun innerlijke motivering en met
hun individuele emoties gesteld?
Hoe zit het dus met de duurzaamheid
van deze aanpak? Met andere
woorden: als er geen werk is, valt
een deel van de bodem eruit en als
er geen vriendschapscontacten
kunnen worden opgebouwd, blijft
een lege huls over.

9. Is het niet verstandig om bij de
experimenten en bij de vormgeving
van de provinciale meldpunten voor
één regie te kiezen, zodat de keuze
voor het te volgen model op
vergelijkende gronden gemaakt kan
worden? Ik heb het dan over het
meldpunt kindermishandeling.

10. Is het mogelijk dat de
provincies Groningen en Noord–

Holland in 1994 met hun MKD's
kunnen starten op basis van
voorfinanciering, zo zij dat willen?
Daarmee worden de problemen van
het steeds maar verder schuiven, van
de wachtlijsten en van plaatsing op
grote afstand eerder opgelost. Het
moet dan wel absoluut gegarandeerd
zijn dat het Rijk in 1995 daadwerkelijk
uitkeert. Is de minister daartoe
bereid? Dit zou werkelijk helpen.

11. De staatssecretaris van Justitie
heeft een brief geschreven over de
contra-expertise, waarbij hij tamelijk
ver gaat in zijn omschrijving
daarvan, namelijk dat de kinderrech–
ter verplicht zou worden, de
behandeling aan te houden zo vaak
ouders dat wensen. Daarmee geeft
hij zichzelf een goede reden om dit
af te wijzen. De fractie van D66
meent dat de rechter normaal
gesproken de contra-expertise moet
aanvaarden, tenzij dat schadelijk is
voor het kind. Dat moet dan wel
gemotiveerd worden.

12. De instelling van de task force
lijkt erg nuttig, maar mag er niet toe
leiden dat gemaakte afspraken met
provincies doorbroken worden. De
gelden voor de beroepscommissies
klachtrecht en de pleegouder–
vergoedingen zouden daarin worden
meegenomen en niet ook nog ten
laste van de huidige doeluitkering
komen. Graag uitleg daarvan.

13. Nu iets dat komt uit de hoek
van de 85% van de jeugd die op
redelijke wijze tot volwassenheid
komt. De Directie jeugdbeleid heeft
kennelijk het project "Jongeren en
de Verenigde Naties" stopgezet.
Denkt men bij WVC dat, nu de
ratificatie van het verdrag inzake de
rechten van het kind eindelijk nabij
schijnt te zijn, daarmee dit project
afgevoerd kan worden? Het is
buitengewoon zinnig om met name
de daarop volgende scholentournee
"Zo hoor je het eens direct van je
leeftijdsgenoten" te handhaven. Het
bedrag van ƒ 25.000 dat daarvoor
nodig is, kan de minister vast nog
wel ergens vinden. Ik hoop niet dat
zij voor zo'n bedrag echt een motie
wil hebben. Ik heb er een voorbereid,
maar ik wil haar eigenlijk niet
indienen.

14. De Raad voor het jeugdbeleid
geeft in de nota "Kinderbeleid" aan
dat er een groot gebrek aan
samenhang is in het beleid voor
jonge kinderen en voor hun ouders.
ledereen is van goede wil, maar er is
geen sprake van één regie. Wat gaat
de minister daaraan doen?
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Tot slot. Het karakter van het
Rijksplan jeugdhulpverlening is sterk
gewijzigd. Het is zelfs interessant
geworden om te lezen, vooral door
de relatie tussen verslag en
voornemens. Daarmee is duidelijk
hoe de vlag erbij staat op een gebied
waar weinig te vlaggen valt. Er zijn
weinig beleidsonderwerpen waar je
met zoveel ellende, tragiek en
verbittering wordt geconfronteerd en
waarbij je zo vaak machteloos moet
toezien.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Voorzitter! De complimenten aan het
adres van collega Lankhorst zijn iets
te vroeg gemaakt, omdat wij dit
voorjaar nog een UCV zullen hebben
over de nota De jeugd verdient de
toekomst, maar ik sluit mij er wel bij
aan.

Voorzitter! In het laatste nummer
van de Nieuwe Revu staat de
levensbeschrijving van Richard, een
22-jarige zwervende AIDS-junk. Uit
de interviews met zijn ouders en zijn
broer blijkt dat de problemen al heel
vroeg begonnen zijn. Op school was
hij zeer lastig en op zijn zevende liep
hij voor het eerst weg van huis. Op
zijn veertiende is hij echt weggelo–
pen. Hij was van school afgetrapt en
men wilde hem nergens meer
hebben. Verslaafd zakte hij steeds
verder het criminele moeras in. Het
is een tragisch verhaal over een
jongen die niet lang meer te leven
heeft, maar de echte tragiek van het
verhaal is dat de problemen op
school, de eerste signalen dat het
niet goed ging, genegeerd zijn en dat
de ouders, onmachtig om bij te
sturen, geen enkele hulp hebben
gehad.

Het verhaal van deze Richard staat
niet op zichzelf. Voor bijna alle
jongeren die ernstig in de problemen
raken - in de criminaliteit, in het
zwerfcircuit, suïcidaal gedrag
vertonen, psychiatrisch patiënt
geworden zijn - geldt dat toen de
problemen nog niet zo groot waren,
er vaak geen of te weinig en soms
ook de verkeerde hulp gegeven is.
Veel van dat soort jongeren hebben
carrières van mislukte hulpverlenin–
gen achter de rug. In veel gevallen is
er eigenlijk nooit iets echt goed
gegaan in hun leven. Hun ouders
hebben vaak onvoldoende steun
gehad. Van de kinderen die
mishandeld worden of seksueel
misbruikt door ouders of verwanten

blijken de daders zelf vaak ook
slachtoffer te zijn. Vroegtijdige
onderkenning en signalering van
problemen is dus van groot belang
om hulp op gang te kunnen brengen
en om verergering van problemen te
voorkomen. Als de hulp te laat is of
ontbreekt, is er vaak niet veel meer
aan te doen.

In het beleid wordt getracht, langs
verschülende wegen het uitgangs–
punt van de Wet op de jeugd–
hulpverlening dat hulp zo tijdig
mogelijk, zo licht mogelijk en zo
dicht mogelijk bij huis rnoet
plaatsvinden, te realiseren. Denk aan
de nadruk op preventie, buurt–
netwerken, voorschoolse ondersteu–
ning via Opstap, opvoedings–
ondersteuning en aan een betere
signalering. De samenwerking tussen
onderwijs en jeugdhulpverlening
heeft meer aandacht nodig. Denk aan
het initiatief wisselwerking, de
totstandkoming van regionale
meldpunten voortijdig school–
verlaten. Denk ook aan de uitbreiding
van dagbehandelingsprogramma's:
het programma voor home training
en de experimenten Family First.

Toch moet ik vaststellen dat
relatief gesproken een steeds groter
deel van de hulpverlening in een
justitiekader plaatsvindt. Vijf jaar
geleden was de verhouding
vrijwillige hulpverlening/justitiële
aanpak in financiële termen zo'n 748
mln. voor de vrijwillige hulp en 229
mln. voor justitie. Justitie maakte
dus minder dan een kwart uit van
het geheel. Nu is dat 879 mln. voor
de vrijwillige hulpverlening en 325
mln. voor justitie, dus meer dan een
derde van het geheel. Ook het aantal
Justitie-pupillen binnen de vrijwillige
regionale en landelijke
hulpverleningsvoorzieningen neemt
toe. Meer dan 25% van de plaatsen
binnen deze instellingen wordt
ingenomen door Justitie-pupillen. De
wachtlijst voor plaatsing binnen de
vrijwillige jeugdhulpverlening is ook
het afgelopen jaar verder gestegen.
Uit het rijksplan blijkt dat in feite op
ongeveer 12.000 plaatsen, 3.000
pupillen op een wachtlijst staan -
collega Dijkstal sprak er ook over -
waarvan een derde bestaat uit
justitiepupillen die met voorrang
geplaatst behoren te worden. Dan
wordt er ook nog geklaagd over het
werken van die voorrangsregeling. In
feite vindt dus een verdringing plaats
van jongeren die vrijwillig geplaatst
zouden moeten worden. Zij krijgen
steeds minder de hulp die zij nodig

hebben. Ja, als de zaak erger wordt,
komen zij via de kinderrechter voor
een justitiële plaatsing in aanmer–
king. En dat terwijl in feite het
uitgangspunt van het beleid is dat
justitieel ingrijpen zoveel mogelijk
voorkomen moet worden.

Op zichzelf is het verklaarbaar en
terecht als de staatssecretaris, gezien
de tekorten, justitiële capaciteit
uitbreidt met zo'n 25%. De fractie
van de PvdA heeft eerder al
ingestemd met die voornemens. Het
kan niet zo zijn dat uitspraken van de
rechters niet ten uitvoer gelegd
kunnen worden. Anderzijds is het
een onmenselijke situatie dat een
steeds groter deel van het budget
besteed moet worden aan steeds
zwaardere vormen, terwijl de ruimte
voor hulpverlening aan het begin
van de pijplijn onder zware druk
staat. De fractie van de PvdA maakt
zich grote zorgen over deze tendens,
waarbij in de praktijk de vrijwillige
vormen van hulp verdrongen worden
door de justitiële aanpak. Er zal meer
prioriteit gegeven moeten worden
aan de versterking van het preven–
tieve beleid en aan een adequate
aanpak in een vrijwillig kader, zodat
ingrijpen van justitie voorkomen kan
worden. Oat zal natuurlijk nooit
volledig lukken, zo naïef zijn wij niet,
maar met een effectief beleid zou de
groep wel veel kleiner kunnen zijn.

De heer Dijkstal (VVD): Wij hebben
in het verleden een soortgelijke
discussie gehad over de ombouw. Ik
mag toch hopen dat de Partij van de
Arbeid als het ware pleit voor beide:
datgene wat justitieel moet, dat
moet, maar je moet vooral andere
capaciteit hebben om dat te
voorkomen.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Zeker, dat ben ik helemaal met u
eens. Dat wordt nog duidelijk uit de
rest van mijn verhaal.

Naast inhoudelijke redenen zien
wij daarvoor ook financiële redenen.
De plaatsing in een justitiële
jeugdinrichting is duur, want zij kost
gemiddeld zo'n ƒ 130.000 per plaats.
De meer gespecialiseerde varianten
in de vrijwillige sector zitten in de
buurt van ƒ 80.000 per plaats. Dat is
een groot verschil. En dan hebben
wij het nog niet eens over dagbehan–
deling, hometraining, intensieve
gezinsbehandeling en dergelijke. Het
is overduidelijk dat de maatschappe–
lijke kosten gigantisch zullen worden,
wanneer niet wordt geïnvesteerd in
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een adequate aanpak van de
problemen van jongeren.

Terecht stelt de regering in het
rijksplan dat enige terughoudendheid
bij de ombouw van dure residentiële
capaciteit naar goedkope ambulante
en semi-residentiële vormen van
zorg op zijn plaats is. Immers, de les
uit de jaren tachtig moet zijn dat de
bezuinigingen wel hebben geleid tot
vermindering van het aantal
internaatsplaatsen, maar dat
versterking van de lichtere vormen er
in de tijd achteraan kwam en
kwalitatief onvoldoende was.
Lichtere vormen van hulp kunnert,
mits tijdig beschikbaar, zorgen dat de
zaak niet erger wordt of dat
problemen in een vroegtijdig
stadium worden aangepakt. Het is
natuurlijk geen alternatief voor
degenen die al aangewezen zijn op
zwaardere vormen van hulp.

Ambulante en semi-residentiële
vormen van hulp moeten kwalitatief
en kwantitatief worden versterkt,
zonder dat dit op korte termijn ten
laste gaat van de residentiële hulp.
Te veel jongeren en hun gezinnen
komen op dit moment hulp te kort.
Als die investering in de jeugd niet
wordt gedaan, zal Justitie de
komende jaren alleen maar meer
cellen en jeugdinrichtingen moeten
bouwen. Én of de jongeren daar
beter uitkomen? Helaas is dat in veel
gevallen niet zo.

Voorzitter! Tegen de achtergrond
van de door mij geschetste
ontwikkeling en van de toenemende
hulpvraag - zie de problemen van
zwerfjongeren, van toenemende
meldingen van kindermishandeling
en de wachtlijsten - zijn wij blij dat
de regering definitief heeft afgezien
van de geplande bezuiniging van 55
mln. Maar wij zijn er helaas niet
geruster op geworden, omdat in de
meerjarencijfers wel een subsidie–
taakstelling zit, die tot een forse
hoogte oploopt.

Wij vinden het dan ook verstandig
dat het kabinet heeft besloten een
task force in het leven te roepen, die
tot taak heeft advies uit te brengen
over de vraag of het volume van de
jeugdhulpverlening toereikend is om
een adequaat antwoord te geven op
de problematiek waarvoor zij geacht
wordt oplossingen te bieden. De
regering stelt dat de provincies
worden geacht, binnen het voor de
doeluitkering beschikbare bedrag
bestaande knelpunten op te lossen.
Wij verstaan dat zo dat de task force
ook antwoord geeft op de vraag of

de doeluitkering voor de provincies
toereikend is, gezien de volume–
problematiek, de nieuwe vragen en
de mogelijkheden voor vergroting
van efficiency.

Dat het huidige aanbod doelmati–
ger kan, staat voor ons vast, niet in
de zin dat hulpvarianten goedkoper
kunnen, maar door verbetering van
diagnostiek en plaatsing en door
verbetering van de kwaliteit van de
hulpverlening. Het is echter
buitengewoon moeilijk, in te schatten
op welke termijn echte kwaliteits–
verbetering gerealiseerd kan zijn.

Het is een goede zaak dat de
inhoudelijke kwaliteitsverbetering
een belangrijke rol speelt in de
organisatorische discussies over
schaalvergroting en vorming van
multifunctionele– of traject–
organisaties. Ook is het een goede
zaak dat er veel gaande is op het
gebied van de onafhankelijke
plaatsingsfunctie en de ontwikkeling
van diagnostische centra. Verkeerde
plaatsing kan worden voorkomen
door een goede diagnostiek in het
begin en door een sterke, onafhanke–
lijke plaatsingsfunctie.

De PvdA vindt dat er gestreefd
moet worden naar één onafhanke–
lijke plaatser per regio. De voordelen
daarvan zijn legio. De versnippering
van plaatsers over vele kleinere
ambulante instellingen maakt het
onmogelijk voor al deze instellingen
om een up to date beeld te hebben
en te houden van het hulpaanbod. Er
ontstaat dus een duidelijker beeld
van de hulpvraag per regio en
daardoor is sturing van het aanbod
mogelijk. De kwaliteit van diagnose
en plaatsing kan verbeteren. Ten
slotte, de vrijwillige plaatser en de
gezinsvoogdij-instelling als justitiële
plaatser zouden zeer nauw kunnen
samenwerken. Multidisciplinaire
deskundigheid kan door beiden
worden gebruikt.

Hoewel de provincies verantwoor–
delijk zijn voor de ontwikkeling van
het beieid op dit terrein, is dit aspect
van de beleidsontwikkeling zo
cruciaal voor de totale kwaliteits–
verbetering van de jeugd–
hulpverlening, dat WVC, Justitie,
provincies en werkgevers binnen de
jeugdhulpverlening gezamenlijk de
ontwikkeling van die plaatsings–
functie een zeer hoge prioriteit
moeten geven. Ook hier zal de kost
voor de baat uitgaan.

Voorzitter! Als het gaat om de
samenhang tussen jeugd–
hulpverlening en jeugdbescherming.

dreigt dit zo langzamerhand een
ritueel thema te worden. Het veld en
de Kamer klagen dat het tussen de
departementen niet goed zit. De
bewindslieden verklaren vervolgens
eendrachtig dat zij toch zo prima met
elkaar samenwerken. Toch zijn wij
van mening dat de projecten
Vernieuwing op Justitie en de
inhoudelijke ontwikkelingen binnen
de sector van de gezinsvoogdij de
samenhang tussen het vrijwilligers–
circuit en de justitiële jeugd–
bescherming nog onvoldoende
bevorderen. Het begint beter te gaan,
maar het blijft moeizaam, en dat
terwijl op het grondvlak van de
uitvoering juist gezocht wordt naar
vormen die een betere afstemming
mogelijk maken. Wij onderschrijven
in dit opzicht de brief van 12 oktober
van de SOJN.

Er is een aparte procedure
afgesproken met betrekking tot de
brief die wij van staatssecretaris
Kosto over het project Vernieuwing
gekregen hebben. Ik ga er nu dus
niet verder op in. Ik wil mij slechts
een opmerking veroorloven. Tijdens
de UCV van vorig jaar heeft de
staatssecretaris, onder de politieke
druk van een door alle fracties
gesteunde kameruitspraak, zijn
voorstel ingetrokken met betrekking
tot een landelijk servicepunt.
Daarmee had de motie van mevrouw
Soutendijk haar effect bereikt en
werd deze dus ingetrokken. Ik vind
het, na alle discussies die wij
hierover gevoerd hebben, eerlijk
gezegd haast een belediging voor
het parlement dat hetzelfde voorstel
maar met een andere naam, namelijk
landelijk aanspreekpunt, gewoon
weer in de stukken verschijnt. Wij
komen hier nog apart over te
spreken, maar dit wilde ik dus even
kwijt.

Voorzitter! Ik sprak al over de
steeds grotere nadruk op de justitiële
aanpak. Dit voorjaar hadden wij met
de regering een debat over de
zogenaamde kampementen. Nu ligt
er een serieus uitgewerkt voorstel
dat - gelukkig - nogal wat genuan–
ceerder is dan de oorspronkelijke
uitlatingen van de minister-president.
Een kenmerkend verschil is de
vrijwilligheid, althans de selectie die
plaatsvindt van jongeren die voor
een dergelijke aanpak gemotiveerd
zijn. Dat vergroot de kans op een
succesvolle aanpak.

Een tweede verschil is dat het niet
meer om minderjarige criminele
jongeren gaat maar om jong
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volwassenen. Over de inzet van
militairen wordt niet meer gespro–
ken. In feite had de regering in april
al toegezegd dat het zonder meer
vaststond dat het in te zetten
personeel in de eerste plaats
gekwalificeerd moest zijn om met
deze categorie jongeren te werken.
Dat is terecht, want criminele
jongeren zijn niet te vergelijken met
relatief gehoorzame soldaten, zoals
collega Dijkstal terecht opmerkte.

Voorzitter! Ik stel vast dat met de
experimenten voor de jeugdwerk–
inrichtingen in feite een uitbreiding
van de behandeiingsmogelijkheden
voor jongeren plaatsvindt, met een
zeer nadrukkelijke inzet die is gericht
op het versterken van de maatschap–
pelijke reïntegratiemogelijkheden
voor deze moeilijke jongens. Het
verschil met de aanpak in de
behandelinrichtingen is niet erg
groot meer. Dan resteert dus de
vraag: wat voegt dit experiment toe
behalve uitbreiding van capaciteit?

Daarnaast loopt nu het onderzoek
naar de effectiviteit van de behandel–
methode in de diverse justitiële
jeugdinrichtingen. Dat onderzoek
gaat vier jaar duren. Ik weet niet of
het mogelijk is om de duur van het
onderzoek te bekorten, maar het zou
niet goed zijn als maatregelen om de
kwaliteit en de effectiviteit van de
bestaande instellingen te verbeteren,
lang op zich laten wachten.

In dat opzicht is de brief van een
aantal instellingen voor zeer
intensieve behandeling met
betrekking tot een project dat
trajecthulpveriening van gesloten en
open karakter mogelijk moet maken
en een gezamenlijk diagnostisch
centrum, illustratief. Ook andere
instellingen willen werken aan de
verbetering van de kwaliteit van hun
werk. Ik denk daarbij aan het
samenwerkingsproject van het
Nieuwe Lloyds en het Wijkermeer–
centrum, dat kansen zou moeten
krijgen. Is de staatssecretaris bereid
om zijn collega van Onderwijs ook
hiervoor te enthousiasmeren?
Immers, ook binnen de bestaande
instituten zal het voorbereiden op
een terugkeer in de samenleving een
prominente plaats moeten innemen.

Wij vragen ons af of het traditio–
nele onderscheid tussen opvang–
inrichtingen en behandelinrichtingen
niet zijn langste tijd gehad heeft. Zou
het niet beter zijn om binnen een
inrichting hulpverleningstrajecten
vorm te geven met gesloten en open
capaciteit? Dit gebeurt bij Harreveld

in de vorm van een experiment. Toch
zou dit thema breder onderzocht
kunnen worden en er zou ook
gekeken kunnen worden hoe tussen
justitiële jeugdinrichtingen en de
vrijwillige internaten vormen van
samenwerking kunnen ontstaan
waardoor met meer differentiaties
toch ook meer continuïteit in de
behandeling geboden kan worden. Ik
hoor graag van de staatssecretaris
hoe hij hier tegen aan kijkt.

Ik ga over op een ander onder–
werp. In het kader van de kwaliteits–
verbetering van de jeugd–
hulpverlening is het een goede zaak
dat per 1 januari eindelijk de
integrale inspectie jeugd–
hulpverlening en jeugdbescherming
van start gaat. Wij hebben er
vertrouwen in dat de lange periode
van voorbereiding van de integrale
inspectie resultaat zal hebben voor
het feitelijke functioneren. Na het
onderzoek van vorig jaar, waaruit
bleek dat de verplichte
hulpverïeningsplannen voor de hulp
aan jongeren in grote getale
ontbraken, blijkt in het laatste
inspectierapport dat ook het
instellingswerkplan veelal niet aan de
wettelijke eisen voldoet. Het is
duidelijk dat er nog veel dient te
gebeuren om de zorg voor kwaliteit
binnen de instellingen te verankeren.
Wij gaan ervan uit dat de processen
die de kwaliteit van diagnose en
plaatsing moeten bevorderen, ook
een positief effect zullen hebben op
het duidelijk maken van het
hulpaanbod dat door instellingen
geleverd kan worden en het tot stand
brengen van werkplannen,
hulpverleningsplannen en de
eventuele hulpverlenings–
overeenkomsten. Wel vragen wij ons
af wat voor conclusies de regering
verbindt aan het niet voldoen door
de instellingen aan de wettelijke
minimumvoorwaarden ten aanzien
van de kwaliteit. Daarnaast zouden
wij het op prijs stellen indien door de
bewindslieden jaarlijks gereageerd
wordt op de conclusies en aanbeve–
lingen van de inspectie.

Ik heb waardering voor de opzet
van het rijksplan. Het lijkt erop dat de
rolverdeling tussen Rijk, provincies
en de werkgeversorganisaties zich
uitkristalliseert. Gezamenlijk wordt
langs verschillende lijnen gewerkt
aan het verbeteren van het functio–
neren van de jeugdhulpverlening.
Het gaat de goede kant op, maar wij
zijn er nog niet. Dat is duidelijk.
Naast de verbetering van de werking

van de stelsels, waar ik al over
gesproken heb, is het ook van groot
belang voor de verdere ontwikkeling
dat wij meer inzicht hebben in vraag
en aanbod en de tendensen daarin.
Naast het onderzoek door het COJ in
Leiden - dat er nu toch zou moeten
zijn - is het werk van de stichting
registratie, die per 1 januari geheel
operationeel zal zijn, van groot
belang. Toch lijkt het er op dat de
SRJV geen inzicht zal geven in de
wachtlijsten en de samenstelling
daarvan. Dat inzicht is wel gewenst.
In de begeleidende brief bij het
rijksplan zegt de minister dat met
voorrang gewerkt zal worden aan de
ontwikkeling van een landelijk
beleidsinformatiesysteem. Dat is
hard nodig. Het komende jaar zal
gewerkt worden aan een structuur–
schets, maar voor het totale project
wordt vier jaar uitgetrokken. Kan dat
niet wat sneller?

Als het gaat om de informatiever–
werving, dan is het ook van groot
belarig dat wij zicht krijgen op de
risicogroepen. De beelden die
bijvoorbeeld bestaan over de
Antilliaanse jeugd zijn niet rooskleu–
rig. Toch heb ik de indruk dat de
problemen veelal door oudere
jongeren veroorzaakt worden, die
meestal ook verslaafd zijn. Als ik zie
dat in het Nieuwe Lloyds in 1992
slecht 12 Antilliaanse jongeren
verbleven tegen 92 Marokkaanse
jongens en 110 Nederlandse
jongens, dan vraagt dat haast om
een verklaring gezien de uitlatingen
over de criminele Antilliaanse jeugd.
Ook uit het project Nieuwe perspec–
tieven Zuid-Oost blijkt dat het in feite
veelal om volwassenen gaat. Een
beter zicht op de nsicogroepen en op
de feiten is nodig om een goed
beleid te kunnen ontwikkelen.
Kunnen de bewindslieden hierover
opheldering verschaffen?

Een delegatie van de commissie
heeft Families First in de Verenigde
Staten bezocht. Een zeer leerzaam
werkbezoek dat ons duidelijk
gemaakt heeft dat de successen van
Families First niet zonder meer
overplaatsbaar zijn naar de Neder–
landse situatie. Waar wel een
duidelijke lacune in het Nederlandse
hulpaanbod zit, is bij intensieve
vormen van crisisinterventie binnen
gezinnen. De Nederlandse variant op
Families First kan daar een oplossing
voor bieden. Waar bijvoorbeeld in
Drenthe - mevrouw Mulder sprak er
ook al over - zowel door het RIAGG
als door de provincie bijgedragen
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wordt in de kosten van de experi–
menten Hulp aan huis, blijkt het niet
mogelijk om van Justitie ten
behoeve van de gezinsvoogdij–
instelling die binnen het project
participeert geld te krijgen. Het lijkt
er op dat het niet zozeer de inhoud is
van het experiment, daar is iedereen
enthousiast over. De stelling van het
ministerie van Justitie is echter dat
ambulante begeleidingsprogramma's
niet door Justitie bekostigd worden.
Mijn vraag aan de staatssecretaris is
of het wèl mogelijk is dat ten
behoeve van de gezinsvoogden die
werkzaam zijn binnen dit project een
verlaging van de "case-load"
gerealiseerd kan worden, zodat men
de intensieve gezinsbehandeling kan
realiseren.

Voor de zoveelste maal praten wij
over een voorgenomen uitstel van de
groei van MKD-plaatsen. Het gaat nu
om de laatste twee projecten. Al
eerder hebben wij uitgesproken dat
de tekorten ingevuld moeten worden
en dat geldt ook voor deze laatste
twee projecten. In de antwoorden
stelt de minister dat de gelden in
prmcipe in 1995 beschikbaar zijn. Dat
is ons nog niet hard genoeg. Uit
gesprekken met de gedeputeerde
van Groningen, mevrouw Jansen,
maak ik op dat de provincies
Groningen en Noord-Holland tot
voorfinanciering bereid zijn mits zij
de zekerheid hebben dat WVC ook
werkelijk in 1995 over de brug komt.
Het lijkt mij dat de minister met
beide provincies een overeenkomst
zou moeten aangaan. Dan kunnen de
projecten van start.

Geleidelijk aan, langs verschillende
iijnen, wordt er gewerkt aan de
versterking van de positie van
cliënten. Ik denk aan de invoering
van klachtrecht en medezeggen–
schap, de invoering van
hulpverleningsovereenkomsten, de
betere betrokkenheid van cliënten bij
de hulpverlening, het inzagerecht
enz. Geleidelijk aan ontwikkelen de
cliëntenorganisaties zich tot
gesprekspartners van de overheid en
van instellingen. Ook dat is een
bijdrage aan een verbetering van de
kwaliteit. Ziet de regering een
mogelijkheid voor ondersteuning,
analoog aan de ondersteuning van
patiënten– en cliëntenorganisaties in
de zorgsector?

Voorzitter! Een belangrijke periode
in de jeugdhulpverlening en de
jeugdbescherming wordt afgerond.
Veel wetten zijn in behandeling of
komen eraan om de noodzakelijke

veranderingen vast te leggen. Er is
veel in beweging gekomen op het
terrein van de jeugdhulpverlening en
de jeugdbescherming. De task force
heeft de belangrijke opdracht om de
kaders aan te geven voor de
komende periode. Dit voorjaar zullen
wij bovendien de nota "De jeugd
verdient de toekomst" bespreken.
Ook dat stuk zal inhoudelijk een
belangrijk kader vormen voor het
toekomstige beleid.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mevrouw de voorzitter! Het rijksplan
schetst de vooruitgang maar toont
ook de gaten en de hiaten in de
jeugdhulpverlening. Er is de laatste
jaren onmiskenbaar veel in gang
gezet maar dat was beslist geen
overbodige luxe. De frontberichten
uit de jeugdhulpverlening van
jongeren en ouders, van werkers en
directies, maar ook van de kinder–
rechters bewijzen dat nog elke dag.
Er is veel gaande maar te vaak denk
ik, mèt mevrouw Versnel: mensen,
schiet toch eens wat op; de tijd
dringt. Zo lees ik nu weer in het
rijksplan: "Een nadere verkenmng
naar de behoefte van allochtone
jongeren aan jeugdhuipverlening en
naar de toegankelijkheid van de
jeugdhulpverlening voor deze
doelgroep ligt dan ook in de lijn."
Voorzitter! Zo'n verkenning komt
rijkelijk laat en is volgens mij
bovendien al tig-malen aangekon–
digd.

De meeste bezuinigingen zijn
gelukkig van de baan maar het
nieuwe uitstel voor de medisch–
kleuterdagverblijven in Oost–
Groningen en Noord-Holland ligt ook
mijn fractie zwaar op de maag.
Ondanks toezeggingen is er ook dit
jaar weer sprake van uitstel. Daar zal
toch eens een einde aan moeten
komen. Is het werkelijk niet mogelijk
om beide projecten in de loop van
1994 van start te laten gaan? Deze
verantwoordelijkheid zouden beide
bewindslieden toch kunnen nemen in
het vooruitzicht dat een nieuw
kabinet nieuwe financiële kaders
voor de totale jeugdhulpverlening zal
moeten aangeven. Je behoeft
overigens geen profeet te zijn om in
te zien dat voor een aantal vormen
van jeugdhulpverlening verdere
investeringen in de komende jaren
nodig zijn.

Opmerkelijk is in dit verband de
brief van de staatssecretaris van

Justitie van 3 augustus 1993 aan de
provincies en de grootstedelijke
overheden. In die brief wordt met
zoveel woorden geschreven dat er
terughoudendheid moet worden
betracht met de ombouw van
residentiële plaatsen naar lichtere
vormen van hulpverlening. Dit roept
de vraag op hoe die zozeer gewenste
vormen van jeugdhulpverlening dan
tot stand kunnen komen. Preventieve
en ambulante voorzieningen zijn
nodig om de druk op de residentiële
voorzieningen op den duur te
verminderen. Vertraagt men die
ombouw dan vergroot men de
problematiek. Wat is het oordeel van
de minister over deze zomerbrief van
de staatssecretaris? Is hierover
overleg gevoerd? Waarom wordt een
zo vèrstrekkende brief niet door
beide verantwoordelijke bewindslie–
den samen geschreven?

Over de samenwerking tussen
beide departementen ben ik in de
afgelopen jaren niet erg te spreken
geweest. Het jarenlange getreiter dat
zich voordeed op weg naar een
integrale inspectie noem ik in dit
verband als eenvoudig voorbeeld.
Toch zullen wij het zowaar toch nog
gaan meemaken dat die inspectie er
komt. Waarom heeft het overigens
weer meer dan een halfjaar moeten
duren voordat het regerings–
standpunt naar aanleiding van het
rapport "Toezicht op kwaliteit" er
kwam? Een inspectie die met name
toezicht moet houden op de kwaliteit
van de instellingen valt of staat
natuurlijk met de kwaliteit van de
inspecteurs zelf. Bij de vorming van
de oorspronkelijke inspectie van
WVC zijn daarbij kostbare fouten
gemaakt. Hoe is dat proces nu
verlopen? Welke garantie is er dat de
nieuwe inspectie voldoende
deskundigheid bezit om gezagheb–
bend te kunnen optreden? Hoeveel
deskundigen die recente werk–
ervaring in de jeugdhulpverlening
hebben zijn van buiten aangetrok–
ken? Hoeveel mensen van de
bestaande inspectie bij WVC en
Justitie gaan er niet over? Hoeveel
uren inspectietaken kende het
ministerie van Justitie eigenlijk?
Kunnen de financiële gevolgen, zoals
aangeduid in het rapport Toezicht op
kwaliteit, nu ingevuld worden?

Een belangrijke taak van de
inspectie zal zijn het toezicht houden
op de zelfregulerende kwaliteitszorg
van de diverse instellingen. Voor de
bevordering van de zelfregulerende
kwaliteitszorg wordt in het rijksplan
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voor de jeugdhulpverlening een
ander traject gekozen dan voor de
jeugdbescherming. Waar is dat nu
weer voor nodig? Waarom naast de
tripartiete werkgroep Kwaliteitsbeleid
op het departement van Justitie ook
een werkgroep Kwaliteitseisen en
een projectgroep Kwaliteitszorg?
Samenhang en samenwerking bereik
je toch juist als je op inhoudelijk
terrein gezamenlijke stappen zet?
Waar bestaat op dit moment de
inhoudelijke samenwerking tussen
beide departementen uit?

Over de kwaliteitsverbetering in de
pleegzorg is in het gestructureerd
overleg overeenstemming bereikt,
maar wat betekent dat nu voor de
uitvoering van het eindadvies
"Voorzien in pleegzorg", voor de
ophoging van het normbedrag voor
pieegzorg en voor de pleegouder–
vergoeding? Mogen wij verwachten
dat de pleegzorg als belangnjke
vorm van jeugdhulpverlening voor
een groter aantal kinderen toeganke–
lijk wordt? Hoeveel kinderen zijn er
op dit moment in enige vorm van
pleegzorg geplaatst en hoe verhoudt
zich dat met de voorgaande jaren?

De verbetermg van de positie van
clienten is ook in dit rijksplan een
belangrijke doelstelling. Het is
verheugend dat wetsvoorstellen voor
een verplichte klachtenregeling en
voor een verplichte cliëntenraad van
jongeren of hun ouders nu bij de
Raad van State ligt. Verder ben ik
benieuwd welke activiteiten er
komen om de jongeren in de
jeugdhulpverlenmg zelf aan te
spreken, zoals ik het vorig jaar
suggereerde? In het rijksplan las ik
dat dit is overgenomen. Waar gaat
de vier ton heen die voor 1994 bij
WVC is uitgetrokken voor de
verbetering van de positie van
cliënten? Valt daar ook het project
cliëntenvertrouwenspersonen onder
dat in maart door het Advies– en
klachtenburo Jeugdhulpverlening,
het AKJ, is ingediend?

Van enige voortgang in de
besluitvorming over een projectsubi–
sidie voor de cliëntenorganisaties is
geen sprake. Waarom wordt een
mogelijke rechtstreekse financiële
ondersteuning door het ministerie
van Justitie nu weer uitgesteld tot
het najaar van 1994? De SOR en
andere organisaties hebben hun
bestaansrecht nu wel bewezen.
Adhesiebetuigingen, van de raden
voor de kinderbescherming tot aan
Rijnhoeve, liggen er nu genoeg. De
uitbouw van een professionele

cliëntenorganisatie kan de kwaliteit
van de jeugdhulpverlening doen
toenemen, mits jongeren en ouderen
daarbij gezamenlijk worden
betrokken. Het verleden heeft
overduidelijk aangetoond, dat
weerwerk tegen de professionele
instellingen soms nodig is. Het
verleden heeft ook aangetoond dat
het verstandig is, kritische geluiden
in dit emotionele werkveld enigszins
te kanaliseren. Delen de bewindslie–
den die mening en zijn zij bereid de
positie van de cliëntenorganisatie in
de jeugdhulpverlening op projectma–
tige wijze financieel te ondersteu–
nen? Als ik zie hoe bijvoorbeeld het
gesprek met de afdeling PAR van
Rijnhoeve door deze organisaties op
gang is gebracht, zouden wij op die
manier wel eens verder kunnen
komen dan langs de bureaucratische
en langdurige weg. Welke voortgang
kan de staatssecretaris met
betrekking tot de PAR-vraagpunten
melden?

Over de nota Jeugd verdient de
toekomst van de minister van WVC
zullen wij begin volgend jaar praten.
Dan zal er ook meer tijd zijn voor de
minder problematische jeugd. De
zorg voor de zeer problematische
jeugd ligt voor een deel bij de
staatssecretaris van Justitie. Waarom
heeft hij zijn aangekondigde nota
over de jeugdcriminaliteit uitgesteld?
Ik vind dat jammer omdat hij eerder
stelde, in die nota het voorstel van
de minister-president over jeugd–
kampementen in het bestaande en
eventueel te ontwikkelen beleid te
willen inpassen. Dat is de enige
juiste weg.

Ik kan nu niet anders oordelen dan
dat de minister-president hem
hinderlijk voor de voeten heeft
gelopen. Het spontane idee van de
heer Lubbers is een beetje aange–
past, maar het blijft een losse
flodder. Het voorstel voor een
aangepaste opvang van jeugdige
criminelen is en blijft curieus. Wat
opvalt, is bijvoorbeeld de leeftijd. Het
gaat om meerderjarigen van 18 tot
23 jaar. En bedenk dan eens hoeveel
moeite wij in het verleden hebben
moeten doen om 18-plussers in de
jeugdhulpverlening te houden. Het
juridische kader van het geheel lijkt
mij ongerijmd, het is een ontoelaat–
bare oprekking van ons rechtsstelsel.
Het uitgangspunt is een bekennende
verdachte en tenuitvoerlegging van
de voorlopige hechtenis. Hoe lang
kan die voorlopige hechtenis zijn bij
onvoorwaardelijke gevangenisstraf–

fen van ten minste zes maanden en
ten hoogste twee jaar? En wat
gebeurt er als de jeugdige in de
onderbouw of de bovenbouw zich
bedenkt of zichzelf niet meer
schuldig acht? Waarom is er niet de
voorkeur gegeven aan eerst een
rechterlijk vonnis en dan de
mogelijkheid van aangepaste
opvang? Worden deze jongeren
meer begeleid naar werken en
wonen dan jongeren in de jeugdge–
vangenis die een cursus hebben
gevolgd? En zo ja, waarom? Was het
overigens oorspronkelijk niet de
bedoeling van de minister-president
om met z'n kampementen de
ongemotiveerden te bereiken? Hierbij
gaat het om de gemotiveerden, toch
een totaal andere groep. Die groep
zouden wij nu juist zonder het
strafrecht naar scholmg en werk
moeten begeleiden. Wat gebeurt er
nu met de niet of weinig gemotiveer–
den?

Ten slotte. In de kaderwet
"Bestuur in verandering" wordt de
jeugdhulpverlening van de drie grote
gemeenten geregionaliseerd. Dat is
gelet op de provinciale schaal van de
jeugdhulpverlening logisch, maar
wat betekent het voor de overgangs–
jaren, als er nog geen gekozen
regionaal bestuur is? De provincies
Noord– en Zuid-Holland kunnen in de
komende jaren de verantwoordelijk–
heid van de drie grote steden toch
niet weer gaan overnemen?

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Voorzitter! Het is voor de eerste keer
dat wij in een rijksplan voor de
jeugdhulpverlening een combinatie
aantreffen van een verslag over de
afgelopen periode en een plan voor
de komende vier jaar. Mijn fractie
vindt dit een goede ontwikkeling.
Immers, hierdoor wordt zichtbaar of
het uitgezette beleid daadwerkelijk
gerealiseerd is en er kan over een
reeks van jaren worden bezien of de
doelstellingen voor de wat langere
termijn binnen bereik zijn. In
algemene zin kan mijn fractie de
bestuurlijke, technisch inhoudelijke
hoofdlijnen van het plan steunen. De
trend van het vorige plan wordt
voortgezet en er worden terecht
enkele nuanceringen aangebracht in
verband met de problematiek van
achtereenvolgens de kindermishan–
deling, de thuisloze jongeren en de
allochtone jeugdigen. Ook de
ontwikkelmg van een aanbodstelsel
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naar een stelsel dat meer op de
vraag gericht is, alsmede de
ontwikkeling van een minder
compenserend tot een meer
activerend stelsel vinden wij een
goede oriëntering. Het is overigens
aangrijpend, telkens weer te moeten
vaststellen dat weer meer jongeren
intensieve hulp van derden nodig
hebben omdat ze buiten het
normerende kader van een idealiter
bijbels getoonzette harmonische
gezinssituatie terecht zijn gekomen.

De samenhang tussen jeugd–
bescherming en jeugdhulpverlening
vraagt bijzondere aandacht. In het
plan wordt gesproken van netwerken
van raden voor kinderbescherming
en instellingen voor gezinsvoogdij. Ik
verbind hieraan een enkele opmer–
king over de discussie over
schaalvergroting en decentralisering
in de jeugdbescherming. Het is
duidelijk dat hierover nog overleg
met het veld moet worden gevoerd.
In het bijzonder vraag ik reeds nu
aandacht voor de positie van de
landelijk werkende instellingen voor
ambulante jeugdbescherming. Ik heb
begrepen dat deze organisatorisch
zouden worden aangehaakt bij een
van de tien te vormen instellingen
voor gezinsvoogdij. Ik vrees dat de
landelijk werkende instellingen
daarmee in feite onzichtbaar worden
gemaakt en dat deze niet goed meer
in staat zullen zijn, hun taken op
basis van hun visie naar behoren uit
te voeren, zoals het uitvoeren van
een maatregel van ondertoezichtstel–
ling. Het eigen karakter van de
hulpverlening kan binnen een
grotere organisatie onvoldoende tot
z'n recht komen. Graag een
tijdsaanduiding voor het formele
besluitvormingsproces, alsmede een
antwoord op de vraag op welke
manier de staatssecretaris rekening
wil houden met de door mij
weergegeven overwegingen.

De stand van zaken op het gebied
van de inhoudelijke vernieuwing en
de financiële situatie is in combinatie
met zaken als de volume–
problematiek, wachtlijsten en
dergelijke, en verdringing van
vrijwillige hulpverlening door
zwaardere vormen de aanleiding
geweest om voor de jeugd–
hulpverlening een task force in te
stellen, die in april 1994 moet
rapporteren. Mag ik hieruit afleiden
dat de bestuurlijke conclusies zullen
worden verwerkt in het volgende
rijksplan? Is het in dit verband niet
prematuur en eigenlijk principieel

onjuist om al bezuinigingen in te
boeken voor 1995 en volgende jaren?
Ik kan deze vraag ook stellen bij het
uitgangspunt in het rijksplan dat
financiële knelpunten bij de aanpak
van kindermishandeling, bij de
pleegzorg en bij de klachten–
behandeling met de doeluitkering
moeten worden weggenomen. En nu
ik het toch over het financiële kader
heb, willen de bewindslieden hun
keuze om de uitbreiding van
medische kinderdagverblijven uit te
stellen beleidsmatig onderbouwen?
Ook ik ben er natuurlijk in geïnteres–
seerd of de minister wil ingaan op de
plannen van enkele provincies om
een jaar te financieren, dat is iets
anders dan voorfinanciering, waarna
het Rijk het als het ware overneemt.
Deze garantstelling zal dan moeten
worden afgegeven.

Uit het verslag blijkt dat de
regionale samenwerkingsverbanden
en jeugdhulpadviesteams nogal
verschillend functioneren. Kan een
en ander betekenen dat, gezien het
streven naar vernieuwing, de
wettelijke verankering van beide
opnieuw wordt bezien? Uit het
verslag blijkt eveneens dat de
herspreiding moeizaam verloopt.
Wordt dit onderdeel ook in de
rapportage van de task force
betrokken? Volgens het plan zal nog
dit jaar een NRV-advies over de
geïntegreerde zorg voor jeugdigen
moeten verschijnen. Ik vraag de
bewindslieden aan te geven hoe zij
dit advies kunnen verwerken in het
beleid. Ik wil graag voorkomen dat
een advies over de samenhang
jeugdbescherming, jeugd–
hulpverlening en geestelijke
gezondheidszorg wordt vermalen
tussen beleidsprocessen die al
enigszins gevorderd zijn. Onlangs
kregen wij een brief over de invulling
van het experiment over de
aangepaste opvang van jeugdige
criminelen. De SGP-fractie heeft geen
anti-houding op voorhand. Wel
hebben wij vragen over enkele
randvoorwaarden.

Betekent deelname aan het
volledige traject van het experiment
dat op deze manier feitelijk een
vrijheidsstraf kan worden ontlopen?
Als ik het goed begrijp, wordt
namelijk de strafzaak aangehouden.
Of wordt na het doorlopen van het
experiment de strafzaak tegen
betrokkenen alsnog formeel
afgedaan? Helderheid is hier
gewenst, omdat een schimmige

juridische constructie een precedent
kan scheppen.

Ik sluit mij tot slot wat de
ondersteuning van de cliënten–
organisaties aan bij de opmerkingen
respectievelijk de vraagstelling van
collega Lankhorst.

D

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Vier agendapunten in drie minuten,
dat kan gewoonweg niet. Ik wil het
kabinet daarom slechts één voorstel
voorleggen en drie korte vragen
stellen. Het voorstel ligt op het meer
justitiële vlak en betreft de aanhou–
dende problematiek rondom de
onderzoeksbureaus zoals PPPAR,
ABJ, enz., die in opdracht van de
Raden voor de Kinderbescherming
rapporten produceren die weer in
belangrijke mate bepalend blijken te
zijn voor het advies van de Raad
voor de Kinderbescherming zelf en
het oordeel van de kinderrechter. De
problemen hieromtrent blijven zich
voordoen en gelet op het aanzwel–
lend aantal incidenten, de staatsse–
cretaris weet ervan, meen ik dat daar
snel een eind aan moet komen.
Voorop zij gesteld dat de desbetref–
fende deskundigen in een merkwaar–
dige positie verkeren. Het is de Raad
voor de Kinderbescherming die ten
behoeve van allerlei rechterlijke
beslissingen, adviezen moet
uitbrengen. Maar wat gebeurt er?
Deze worden in feite uitbesteed maar
wel via de band en onder gezag van
de Raad uiteindelijk aan de rechter
uitgebracht. Dat lijkt mij per definitie
een merkwaardige figuur.

In eerdere discussies heeft de
staatssecretaris van Justitie
aangegeven dat bij twijfel aan
waarde en strekking van de
rapporten een wettelijk recht op
contra-expertise niet noodzakelijk is
omdat hij erop vertrouwt dat in een
dergelijk geval de rechter het verzoek
om een contra-expertise zal toestaan.
Dat is maar zeer de vraag. Ik stel vast
dat de onvrede over de gang van
zaken blijft, zodat ik vooralsnog aan
de contra-expertise blijf vasthouden.

Voorts heeft de staatssecretaris
laten weten, de externe adviseurs
onder de Wet BIG te willen brengen,
zodat beroepseisen kunnen worden
gesteld. Dat duur nog wel even,
maar er is duidelijkheid op korte
termijn nodig. Daar zijn niet alleen
de betrokkenen, die zich gedupeerd
voelen, mee gebaat. Ook de
onderzoeksbureaus zelf willen graag
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uit het kwade daglicht komen waarin
ze nu door menigeen worden
gesteld. Per slot van rekening moet
wij niet vergeten dat het rechtskarak–
ter van het kinderrecht ook in het
geding is.

Graag wil ik daartoe een aantal
suggesties aan de staatssecretaris
voorleggen die in belangrijke mate,
voor zover ik dat kan nagaan, ook
zonder wetswijziging kunnen worden
doorgevoerd. Èxtern deskundigen
hebben slechts één standaardvraag
te beoordelen, te weten: is toewijzing
van het verzoek meer in het belang
van het kind dan afwijzing van het
verzoek en welke vorm heeft de
voorkeur, gezien het belang van het
kind? Werkwijze, bevindingen,
conclusies en aanbevelingen worden
vermeld. Overleg met deskundigen
die de minderjarige of het gezin
eerder onderzochten en streven naar
acceptatie van aanbevelingen door
de rechtstreeks betrokkenen is
verplicht.

De Raad heeft geen inhoudelijke
bemoeienis met het rapport en
raadsmedewerkers worden ook niet
bij het onderzoek betrokken of zijn
daarbij ook niet aanwezig. De Raad
beoordeelt slechts of het onderzocht
naar behoren is uitgevoerd. Dus in
feite rechtstreekse rapportage over
de onderzoeksvraag aan de rechter.

Vooruitlopend op komende
regelgeving op basis van de Wet BIG
worden voorlopig slechts bij
beroepsverenigingen aangesloten
deskundigen ingeschakeld, zodat een
interne klachtenprocedure mogeiijk
wordt.

Verscherping van het toezicht door
de inspectie jeugdhulpverlening: de
inspectie werkt voorlopig als
klachteninstantie met betrekking tot
de onderzoeken van externe
deskundigen. Als de inspectie tot de
conclusie komt dat een klacht
gegrond is, wordt de desbetreffende
deskundige niet meer ingeschakeld.

Vastlegging van het onderzoek op
video, om voor de hand liggende
redenen. Controle op de methodiek
is mogelijk zonder het onderzoek te
herhalen. Geen inschakeling meer
van externe deskundigen door
gezinsvoogdij instellingen. Alleen de
raad en de rechter kunnen dat doen.

Ik vraag de staatssecretaris, zijn
reactie op deze suggestie te geven.

Ik sluit af met een drietal korte
vragen. De eerste vraag betreft de
suggestie om de kwaliteit van
instanties, betrokken bij de jeugd–
bescherming, te onderzoeken. Wij

hebben uiteraard het rapport–
Gijsbers en het rapport Rechtzetten
gehad, maar er blijft onvrede. Zou
het een goede zaak zijn, eventueel
periodiek eens bij betrokkenen, de
cliënten dus, te rade te gaan,
bijvoorbeeld via een brede enquête?

De tweede vraag betreft de
aankruisformulieren die rechtbanken
hanteren voor de beslissing in
kinderzaken. De staatssecretaris heeft
hierover in het mondeling overleg
van juni jl. geantwoord: "Dat het
aankruisformulier minder overtui–
gend kan overkomen, wordt als een
probleem ervaren." Hiermee komen
wij niet zoveel verder. Deze
formulieren zijn niet alleen minder
overtuigend, maar zij bieden ook
weinig inzicht in bijvoorbeeld de
reden van ondertoezichtstelling in
een concreet geval. Dat maakt
(wetenschappelijk) onderzoek naar
de toepassing en effectiviteit van
ondertoezichtstellingen moeilijk. Valt
er een werkwijze te bedenken die
hieraan tegemoet komt?

De derde vraag is hoe de
staatssecretaris de stand van zaken
inschat met betrekking tot de
realiseerbaarheid van alle aanbeve–
lingen van de commissies-Gijsbers
en –Vliegenthart vóór de verkiezingen
van 1994. Ik vraag dit overigens met
respect voor alles wat al gerealiseerd
is en wat bij de Kamer aanhangig is.
Er moet echter het een en ander
volgen.

Tot slot zou ik graag willen weten
of de bewindslieden bereid zijn, de
samenwerkende cliënten– en
belangenorganisaties eindelijk
financieel te ondersteunen, conform
bijvoorbeeld het SOR-initiatief. Het
zou nu weer pas in 1994 tot een
beslissing komen. Waarom dan pas?
Ik vraag dit ook in aansluiting op
datgene wat collega Lankhorst heeft
gezegd. Staan de bewindslieden in
elk geval positief tegenover dit
besluit? Laten zij in dezen eens
opening van zaken geven. Met
collega Lankhorst en inmiddels ook
collega Van der Vlies pleit ik ervoor,
de samenwerking cliënten–
organisaties en belangenorganisaties
vanaf 1994 te subsidiëren. Zij hebben
de noodzaak daartoe door al hun
activiteiten de afgelopen jaren
dubbel en dwars bewezen.

De vergadering wordt van 20.57 uur
tot 21.15 uur geschorst.

De voorzitter: Ik stel mij voor, dat
de bewindslieden voor hun antwoord

in eerste termijn 50 minuten
gebruiken. Met het toestaan van
interrupties ontstaat de mogelijkheid
om de tweede termijn kort te
houden.

D

Minister d'Ancona: Mevrouw de
voorzitter! Ik dank de Kamer voor
haar inbreng in eerste termijn en
sluit mij aan bij de waarderende
woorden aan het adres van de heer
Lankhorst. Hij was voorzitter van de
commissie en heeft er samen met de
leden van die commissie voor een
groot deel toe bijgedragen dat wij in
de afgelopen jaren absoluut
vorderingen hebben gemaakt op het
punt van de bestuurlijke en
inhoudelijke vernieuwing op het
onderhavige terrein. Wij zijn er nog
niet en ik zal zelf dan ook nog de
nodige aandacht besteden aan de
oplossing van een aantal knelpunten.
Al degenen die zich al langer dan ik
met de problemen op dit terrein
bezighouden, weten dat het heel
moeilijk is om samenwerking,
verandering, verbetering etcetera tot
stand te brengen. Dit was vooral
moeilijk omdat de werkzaamheden
verricht moesten worden in een tijd
waarin en bezuinigingsopdracht gold
die vaak beklemmend werkte. De
heer Lankhorst en de commissie–
leden werkten echter met een niet
aflatende ijver. Soms zorgden zij
voor steun in onze rug, maar soms
ook voor de hete adem in onze nek.
Hun werk heeft er echter toe
bijgedragen, dat wij vanavond een
belangrijk mijlpaaltje slaan. Dat is
zeker van belang, gelet op weg die
wij nog hebben te gaan.

Voorzitter! De zaken waar wij ons
vanavond mee bezighouden
betreffen een onderdeel van het
jeugdbeleid. Bij dat onderdeel gaat
het om jeugdigen en ouders die in
grote problemen zijn geraakt. Het
betreft hier jonge mensen die echt
tussen wal en schip zijn geraakt of
dreigen te geraken en die niet zonder
hulp en bescherming of op eigen
kracht uit de moeilijke situatie
kunnen komen.

Enkele weken geleden heeft de
Kamer de nota Intersectoraal
jeugdbeleid ontvangen. Daarin is
heel veel aandacht besteed aan de
risicofactoren die ertoe bijdragen dat
jeugdigen en hun ouders in een
moeilijke situatie terechtkomen. De
risicofactoren en de risicogroepen
moet je niet los zien van datgene wat
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er op de langere termijn gebeurt. Het
zou interessant zijn om alles in
onderlinge samenhang te bezien. Het
met elkaar bespreken van de vraag
hoe je kunt voorkomen dat mensen
in het circuit terechtkomen waarover
wij het vanavond hebben, is
natuurlijk van eminent belang.
Evenzo is het van groot belang dat
wij op het terrein waarover het nu
gaat preventief bezig zijn opdat
voorkomen kan worden dat jongeren
later weer in andere circuits
terechtkomen. Je moet het één dus
niet los zien van het ander.

Vanavond zullen wij nagaan hoe
één onderdeel van het hele grote
stelsel er uitziet. Dat ene onderdeel is
de jeugdhulpverlening en wij willen
vanavond vooral bezien welke
ontwikkelingen zich bij de jeugd–
hulpverlening voordoen.

De commissie heeft er vanavond
niet over gesproken, misschien
vanuit de gedachte "aan alles wat
goed is, behoeven wij onze tijd niet
te besteden", maar voor mij is het
interessant dat ik de commissie in
voorgaande jaren zo vaak heb horen
spreken over de noodzaak om tot
schaalvergroting te komen. Het ging
dan niet alleen om schaalvergroting
als een efficiency-maatregel, wat zij
misschien ook wel is. De commissie
en ik hebben dit altijd benaderd
vanuit het idee dat die schaalvergro–
ting ook een belangrijke kwaliteits–
verbetering kan inhouden. Als je zo
een samenhangend aanbod voor de
jeugdigen kunt creëren, dan zou dat
een belangrijke stap voorwaarts
kunnen zijn.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Volgens mij hebben verschillende
sprekers over multifunctionele
instellingen, van licht naar zwaar,
gesproken.

Minister d'Ancona: Dat is zo, maar
ik heb zelf natuurlijk de nodige
vreugde beleefd aan het feit dat
daarbij getallen stonden. De 400
jeugdhulpverleningsinstellingen uit
begin 1992 zullen in 1996 tot zo'n
120 instellingen zijn teruggebracht.
Van 400 naar 120 heeft inderdaad tot
gevolg, zoals mevrouw Versnel al zei,
dat wij komen tot een aanbod waarin
de multifunctionaliteit gestalte krijgt.
Dat is tegelijkertijd een belangrijke
aanzet tot kwaliteitsverbetering en
tot vernieuwing van het aanbod. Het
gaat dus niet alleen maar om het
samenvoegen, want ook inhoudelijk

is dat aanbod daardoor zeer
vernieuwd.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Maar dat is toch ook mede de
verdienste van de provincies en de
grote steden? Dat hebben wij ook
gezegd.

Minister d'Ancona: Zeker, maar
laten wij niet alles overdoen wat u
wel genoemd heeft.

De commissie heeft ook gespro–
ken, ik zal het nu ook doen, over de
55 mln. uit de Tussenbalans. Die zijn
- ook dankzij de inzet van de
commissie - verdwenen. Deze
bezuiniging heeft lange tijd boven de
hoofden gehangen, maar zij is
ongedaan gemaakt. Dat wil niet
zeggen dat men zich alleen om die
dreiging heeft bekommerd of dat
men zich daardoor heeft laten
barricaderen op het punt van de
vernieuwing en de kwaiitatieve
ontwikkeling.

Wij moeten vooral kijken naar de
innovatieve werkwijzen en methoden
zoals de T-teams, "families first" of
de video hometraining. Die aanpak
past heel goed in datgene wat ik ook
op tal van andere terreinen in het
vaandel voer: probeer het gezonde
stuk in mensen op te sporen,
reactiveer dat gezonde stuk en
probeer mensen aan te spreken op
dat stuk dat nog wel te reactiveren
is. In een ontmoeting met jongeren
tussen de 14 en 18 jaar die in de
T-teams zaten, heb ik eens aan een
meisje van 17 jaar gevraagd: hoe
lang heb jij nu zonder huis geleefd?
Dat meisje zei toen: drie jaar. Je
moet je eens voorstellen dat je je
hoofd boven water weet te houden
als je tussen je 14e en 17e jaar geen
huis, geen school en geen contacten
met je familie hebt, zonder dat je aan
de drugs verslaafd bent geraakt. Als
je het evenwel drie jaar zo weet te
redden, moet je eigenlijk wel een
onverwoestbare kracht in je hebben.
Daarom kan ik ook begrijpen dat het
nu zo'n groot succes blijkt met die
intensieve aanpak van de T-teams.
Het zijn namelijk mensen die een
gigantische overlevingsdrift in zich
hebben, anders hadden zij het nooit
gered. Ik zeg dus nogmaals: maak
gebruik van wat die mensen wel
kunnen; dat blijkt ook te werken.
Bovendien past het in de aanpak op
alle andere terreinen.

Mevrouw Mulder en mevrouw
Versnel hebben een aantal vragen
gesteld over de "families first"-

projecten. Wij zijn van plan om die
projecten na anderhalf jaar te
evalueren. In die periode zal met
name de vertaling van die van
oorsprong Amerikaanse methodiek -
de commissie heeft die tijdens haar
werkbezoek aan de Verenigde Staten
ook aanschouwd - naar de Neder–
landse situatie aandacht krijgen.
Oaarna zullen wij aan de versprei–
ding hiervan gaan werken. Wij
hebben met de provincies en de
betrokken instellingen afspraken
gemaakt over structurele financiering
na die periode.

Mevrouw Mulder heeft nog een
vraag gesteld over het project "Hulp
aan huis" in Drenthe. Dit is een
experiment, waarin verschillende
vormen van gezinsgerichte hulpver–
lening worden ontwikkeld. De
"families first"-aanpak wordt, zoals
men heeft kunnen horen, door mijn
departement gefinancierd. Mede
door die financiering kunnen in dit
project ook andere varianten binnen
de eigen mogelijkheden van de
betrokken voorzieningen worden
gerealiseerd. Dat hebben wij in ieder
geval met elkaar afgesproken. En
hier blijft het niet bij. Wij hebben ook
het nodige ondernomen ten aanzien
van de samenhangende dienstverle–
ning. Ik hoop dat wij hier over enkele
jaren de vruchten van kunnen
plukken. Ik denk dan met name aan
onze pilot-projecten, waarin de
samenhang en de samenwerking
tussen jeugdhulpverlening en
jeugdbescherming worden beproefd.

Ondanks die positieve ontwikkelin–
gen - ik ben blij dat de commissie
hier aandacht aan heeft besteed - is
er nog een aantal echt fundamentele
knelpunten. Het onderzoek van de
inspectie naar de kwaliteit van de
hulpverlening en van voorzieningen
lezend, hebben wij kunnen constate–
ren dat niet wordt voldaan aan de
kwaliteitseisen die in de AMvB
gesteld worden. Het ontbreken van
de schriftelijke vastlegging van
belangrijke beslissingen in het
hulpverleningsproces belemmert
bijvoorbeeld het verkrijgen van een
goed inzicht in de relatie tussen de
hulpvraag, de inspanning en het
rendement. Dit is echter van groot
belang. Dit soort informatie hebben
wij nu juist nodig bij de afweging die
wij moeten maken ten aanzien van
volume, capaciteit en kwaliteit.
Daarvoor heb je dat inzicht absoluut
nodig.

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
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Wat de minister zegt, is helder. Ik
ben evenwel benieuwd naar de
instrumenten die zij heeft om,
wanneer een bepaalde instelling zich
niet houdt aan de kwaliteitseisen van
de AMvB, die instelling daar toch toe
te brengen. Ik doel dan niet op het
intrekken van de subsidie, want die
discussie is analoog aan die welke
wij met Justitie hebben.

Minister d'Ancona: In dat geval zal
er gebruik moeten worden gemaakt
van het instrument dat wij altijd tot
onze beschikking hebben, namelijk
de aanwijzing. Naast het subsidie–
instrument is dat het voorliggende
instrument, wanneer wij spreken
over de inspectie. Wij zullen
bovendien de tripartiete adviesgroep
kwaliteitsbeleid vragen om met
voorrang te adviseren over de vraag
op welke wijze instellingen zodanig
kunnen worden toegerust dat zij wel
aan de kwaliteitseisen voldoen.

De heer Dijkstal (WD): Soms is er
inderdaad onvoldoende expertise
aanwezig. Het komt echter ook voor
dat men eigenlijk niet met de billen
bloot wil. Dat gebeurt vaker dan wij
denken. Men wil niet dat een ander
precies kan zien wat er gedaan is en
dus ook wat er verkeerd is gegaan.

Minister d'Ancona: Op andere
terreinen zijn er vergelijkbare
situaties. Het is de bedoeling om de
kwaliteitsbevordering onderwerp van
gesprek te maken van het veld en
van de instellingen. Het is van het
allergrootste belang om met de
instellingen zelf te bespreken wat
eraan schort en vervolgens na te
gaan op welke wijze een en ander
kan worden verbeterd. Men moet
ook onderling toetsen. Niet alleen wij
moeten bestraffend het vingertje
heffen, maar ook de instellingen
moeten zich ervan bewust zijn dat
kwaliteitsbevordering een prioriteit
is.

Wij dienen uiteraard over
betrouwbare gegevens te beschik–
ken. Juist vanwege de kwaliteitszorg
zal het vraagstuk van registratie en
van sturing van informatie met
voorrang worden aangepakt.
Mevrouw Mulder en mevrouw
Vliegenthart vroegen zich af of de
genoemde periode van vier jaar wel
nodig is en of er overeenstemming is
met de provincies en de grote steden
over de financiering van de landelijke
registratie per 1 januari 1994.
Voorzitter! Wij dienen zeer zorgvul–

dig te werk te gaan. Het landelijke
informatiesysteem zal geleidelijk
moeten worden opgebouwd. Het is
de bedoeling dat op alle niveaus
informatie wordt geboden, op het
instellingsniveau, op regionaal, op
provinciaal en ook op landelijk
niveau. Wij schatten dat dit ongeveer
vier jaar in beslag zal nemen, maar
als versnelling mogelijk is en niet ten
koste gaat van de gedegenheid,
zullen wij dat zeker niet nalaten.

De evaluatie van het functioneren
van de Stichting registratie jeugd–
voorzieningen is inmiddels afgerond.
Thans vindt overleg plaats over de
verdere verbetering van de registra–
tie. Ik ga ervan uit dat de financiering
plaatsvindt op basis van een gelijke
verantwoordelijkheidsverdeling
tussen Rijk, provincies en grote
steden.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
De minister zegt dat het registratie–
systeem, zo mogelijk, sneller tot
stand kan komen. Ik vind het
uitgangspunt van vier jaar echter te
lang. Het lijkt mij beter dat zij
probeert om een en ander in twee
jaar op te zetten. Als er dan meer tijd
nodig blijkt te zijn, kan dat besproken
worden. Wij weten hoe traag alles in
zijn werk gaat. In de periode van vier
jaar kunnen zich allerlei ongewenste
ontwikkelingen voordoen. Daarom
dringen wij op spoed aan.

Minister d'Ancona Het komt ook
voor dat iets langer duurt dan
verwacht omdat er te gemakkelijk
een termijn gesteld wordt. Dan blijkt
in de praktijk dat de zaken ingewik–
kelder liggen dan men had vermoed
en dan moet men teleurgesteld
constateren dat het langer duurt. Ik
was de eerste om te zeggen dat die
termijn van vier jaar vrij lang was,
terwijl de structuurschets er in het
eerste jaar al zou liggen. Ik heb mij
ervan laten overtuigen dat het
noodzakelijk is dat er geleidelijk aan
invulling aan het systeem gegeven
moet worden, omdat er toegewerkt
moet worden naar een coherent
systeem. Het is een zeer ingewikkeld
systeem, waarin veel informatiestro–
men moeten worden samengebracht.
Bovendien gaat het hierbij niet alleen
om een inventarisatie van informatie.
Men zal het systeem in die vier jaar
als planningsinstrument moeten
gaan hanteren. Dat vind ik heel
belangrijk. Mijns inziens moet niet
gesteld worden dat elk jaar bekeken
moet worden of de zaken sneller

kunnen verlopen. Het systeem is wat
de timing betreft juist goed
onderbouwd. Het is beter om met
elkaar goed in de gaten te houden of
de doelstelling wordt gehaald en dan
kan altijd op onderdelen bekeken
worden of er wellicht sneller
gehandeld moet worden.

Mevrouw Versnel Schrnitz (D66): Ik
heb wel gezegd dat procedures vaak
te lang duren, maar ik weet ook dat
een deugdelijke opbouw van
informatiesystemen buitengewoon
grote zorgvuldigheid vereist. Alle
participanten moeten daarin hun
zegje hebben. Als dat niet gebeurt,
wordt het niets. Ik heb wat dit betreft
liever dat wat langer de tijd
genomen wordt en dat er een
zorgvuldig en goed bouwwerk wordt
neergezet dan dat later gezegd moet
worden dat de investering loos bleek
te zijn.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Kan
de minister uitleggen hoe de
verhouding is tussen de activiteiten
van de Stichting registratie en het
landelijk beleidsinformatiesysteem. Ik
kan mij voorstellen dat het systeem
geleidelijk aan opgebouwd moet
worden, maar die stichting registratie
gaat per 1 januari functioneren. Er
wordt dan informatie van de
instellingen geregistreerd. Tegelijker–
tijd stellen wij allemaal vast dat het
inzamelen van wachtlijstgegevens
nog niet concreet geregeld is.
Vervolgens is er nog sprake van
andere niveaus van beleidsin–
formatie. Mijns inziens moet met
name die basisinformatie met
betrekking tot de wachtlijsten en de
hulpvraag zo snel mogelijk in kaart
gebracht wordt. Dat zijn namelijk
relevante gegevens waarop het
toekomstige beleid moet worden
gebaseerd.

Minister d'Ancona: Ik vind het
belangrijk dat door de Kamer
langdurig wordt stilgestaan bij dit
systeem. Bij de introductie van dit
onderdeel heb ik al gezegd dat
belangrijke kwesties als capaciteit,
kwaliteit, het verband tussen vraag
en aanbod hier nauw aan gelieerd
zijn. Dus dat is heel belangrijk. Nu
kan ik meedelen dat de structuur–
schets voor het zomerreces gereed
is. Het lijkt mij goed om die
structuurschets aan de Kamer te
sturen met als bijlage een planning
van de komende werkzaamheden.
Daarin worden de gegevens waar
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mevrouw Vliegenthart nu terecht
naar vraagt, meegenomen. De Kamer
zal deze gegevens nog voor de
zomer toegestuurd krijgen. Bij het
volgende rijksplan kan dan aan de
hand van die structuurschets over de
daaraan gekoppelde planning
gesproken worden. Dan hebben wij
een stuk voor ons aan de hand
waarvan dat kan.

Voorzitter! Daarmee zijn de
knelpunten nog lang niet ten einde.
De toegang tot de jeugd–
hulpverlening is de volgende. Daarin
kun je verschillende knelpunten
onderscheiden. De wachtlijsten
vormen een indicatie van gebrekkige
toegang tot bepaalde onderdelen van
het aanbod. Gek genoeg is het op dit
moment niet zo gemakkelijk om
daaraan conclusies te verbinden over
de capaciteit van het stelsel. Als ik
wachtlijsten zie, heb ik bijna
automatisch de neiging om te
zeggen dat de capaciteit te kort
schiet. Als je er wat meer over ziet
en leest, blijkt dat toch een hachelijke
zaak, want die wachtlijsten doen zich
niet overal voor. Soms is er sprake
van onderuitputting. Dan zie je dat er
geen wachtlijst is en dan is er iets
anders aan de hand. Wanneer wij
informatie over de wachtlijsten
krijgen, blijkt het soms te liggen aan
arbitraire zaken als definities of
dubbeltellingen. Ik zou wel willen dat
zij een keiharde, eenvoudig te
interpreteren indicatie zijn voor een
tekort, maar dat is eigenlijk niet zo.
Wij hebben hier toch weinig inzicht
in. Wij hebben ook niet volstrekte
helderheid over plaatsing of
toewijzing van hulp. Wie komt waar
terecht en met welk doel? Zo'n
simpele vraag kunnen wij op dit
moment niet beantwoorden.

Mevrouw Vliegenthart vroeg in dit
verband naar de plaatsingsfunctie. Ik
ben het met haar eens dat de
onafhankelijke positionering van de
plaatsingsfunctie prioriteit heeft.
Maar dat niet alleen. Dat geldt ook
voor de invoering van instrumenten
voor diagnosticering en indicatie–
stelling. Er moet een helder beeld
zijn van hoe de vraag en het aanbod
op elkaar worden afgestemd.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA): De
minister zegt dat de gegevens van de
wachtlijsten zo weinig eenduidig zijn.
Zij zijn zo moeilijk te interpreteren
dat wij er geen conclusies aan
kunnen verbinden. In wetenschappe–
lijk opzicht heeft zij daarin natuurlijk
volkomen gelijk, maar de vraag is

welk beleid er wordt gevoerd om te
zorgen dat die wachtlijstgegevens
wel eenduidig te interpreteren zijn.
Daarvoor is aan de ene kant van
belang dat er een zorgvuldige
indicatiestelling plaatsvindt, maar
aan de andere kant is van belang dat
er afspraken worden gemaakt met
provincies en instellingen over hoe
er wordt geregistreerd. Voorkomen
moet worden dat een jongere bij
twintig instellingen wordt aange–
meld, waardoor hij twintig keer
meetelt op de wachtlijst. Wat wordt
er op dit vlak ondernomen?

Minister d'Ancona: Als ik dit noem
als knelpunt, heb ik ook ideeën over
de analyse ervan. Zo mogelijk wordt
dan ook voorzien in een antwoord op
de vraag wat wij eraan doen. Wij
hebben zeer regelmatig overleg met
de provincies, de drie grote steden
en het particulier initiatief. Wij zullen
in dat overleg afspreken dat wij die
gegevens boven tafel zullen krijgen.
Wij hebben in onze ontmoetingen de
tijd uitgetrokken om op dit soort
voorliggende vragen antwoord te
krijgen. Wij kijken dan ook meer naar
datgene wat erachter zit. Waarom is
er een wachtlijst? Hoe komt dat? Hoe
is dat gedefinieerd? Waarom is er op
een andere plek van onderuitputting
sprake en worden bestaande
plaatsen niet gebruikt?

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Voorzitter! De minister zegt dat
daarover regelmatig overleg wordt
gevoerd. De vraag van mevrouw
Vliegenthart en mij is: wat wordt er
concreet aan gedaan? Overleggen
daarover is prima, maar er moeten
gewoon concrete maatregelen
genomen worden. Die wachtlijst–
problematiek is niet van vandaag
maar al van een aantal jaren
geleden. Welke concrete maatregelen
worden genomen om ervoor te
zorgen dat het wel gebeurt?

Minister d'Ancona: In de gedecen–
traliseerde situatie is het constateren,
het beschrijven en het analyseren
van de zaak één ding. Het tweede is
dat men op basis van een helder
beeld dat men moet verkrijgen, dan
ook verwacht dat er oplossingen
voor worden aangedragen. De
provincies hebben daarvoor de
verantwoordelijkheid. Die hebben
daar zeker ook ideeën over. Wij zitten
niet als enige met de verantwoorde–
lijkheid om daarvoor een oplossing
te bedenken.

Omdat die oplossing niet zo
gemakkelijk is, zal die zeker een
onderdeel vormen van de opdracht
aan de door ons in te stellen task
force. Sommige problemen zijn wel
op te lossen. Wij moeten niet altijd
constateren dat er geen oplossing
voor bedacht kan worden. De
provincies en de drie grote steden
hebben ook voor een belangrijk deel
meegeholpen aan het van de grond
tillen van de vernieuwende verande–
ringen. Maar als er structurele
problemen zijn en men niet kan
zeggen met welk instrument die
kunnen worden opgelost, is het ook
zeker de bedoeling dat de task force
dit meeneemt.

De taakstelling van de task force is
behoorlijk breed. De heer Dijkstal
heeft daar een vraag over gesteld.
De task force zal een analyse
opstellen over nieuwe doelgroepen,
bijvoorbeeld de allochtonen, en over
zaken zoals de toename van
kindermishandeling. Daarbij worden
zaken zoals de volumeproblematiek
en de wachtlijstproblematiek
meegenomen. De task force zal de
mogelijkheden maar ook de
onmogelijkheden van ombouw en
substitutie aan de orde stellen. Ik
noem voorts de mogelijkheden van
efficiency-verbeteringen en het
vergroten van de samenhang met
andere sectoren. Dat zijn de dingen
die ik in eerste instantie voor ogen
heb.

Die task force onder leiding van
mevrouw Ter Veld kan natuurlijk ook
aspecten bij haar analyse of haar
uitwerking betrekken die zij zelf
zinvol vindt. Die vrijheid is er. Dat
kunnen ook een aantal zaken zijn die
de heer Dijkstal in zijn betoog naar
voren heeft gebracht.

Het is een beetje prematuur om nu
op voorhand de kortingen die voor
1995 en volgende jaren zijn
afgesproken, op te heffen. Ik zie die
belasting wat anders dan de heer
Dijkstal. Het zou kunnen zijn dat op
basis van de analyse van het huidige
stelsel en de oplossingen die daarbij
worden aangedragen, de task force,
alles in aanmerking nemend, tot de
conclusie komt dat er meer nodig is
om het stelsel zo te laten functione–
ren als wij ideaal vinden. Dat zou
kunnen. Dat heeft niet alleen te
maken met het weghalen van de
bezuinigingsoperatie, maar het zou
wel eens kunnen zijn dat bepaalde
onderdelen van het stelsel, gezien de
nieuwe maatschappelijke problema–
tiek die er is, gewoon om meer geld
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vragen. Dat zullen wij dus boven
tafel hebben voordat er een nieuw
kabinet aantreedt. Wij zullen dat als
een belangrijk resultaat van die
werkgroep te zijner tijd ook
inbrengen.

De heer Dijkstal (WD): Wij komen
dicht bij elkaar. Het gaat er om dat
de task force de vrijheid heeft om dat
te adviseren wat zij meent te moeten
adviseren. Daarna is het aan u en
aan ons om te kijken hoe wij dat
verder wegen in het meerjarenkader.

U heeft gezegd dat de task force
misschien ook wel meeneemt wat ik
gezegd heb. Ik zou echter graag
willen dat u het belangrijk vindt dat
men ook de gemiddelde kosten per
plaats, vrijwillig en justitieel, in het
geheel meeneemt en daarnaast een
oplossing gaat zoeken voor het
open-eindkarakter van het beleidster–
rein tegenover de budgetdiscipline–
systematiek van de rijksoverheid.
Daar zit voor u en trouwens ook voor
Justitie een knelpunt dat het beleid
er niet makkelijker op maakt.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66): Ik
was ervan uitgegaan dat die task
force al lang bezig was. Het staat
immers allemaal duidelijk in het
rijksplan, dat al weer een tijdje uit is.
Uit het verhaal van de minister krijg
ik echter de indruk dat het nog
allemaal moet starten. Als dat waar
is, denkt de minister dan dat het
tijdig, in het voorjaar, klaar is?
Worden de kwesties van de
beroepscommissie klachtrecht en de
pleegoudervergoedingen ook
meegenomen in het totaal van de
afweging van de kosten?

Minister d'Ancona: Tegen de heer
Dijkstal wil ik het volgende zeggen.
De commissie heeft een brede taak.
Ik zal, behalve de dingen die ik zelf
noemde, ook de inbreng van de
vaste commissie van vanavond aan
die task force voorleggen. Ik zal
aangeven welke zaken in het gesprek
met deze commissie naar voren zijn
gekomen. Ik ben van plan om
daarvoor het verslag van vanavond
te gebruiken. De task force moet er
goed naar kijken, er hun voordeel
mee moeten doen en het mee
moeten nemen in hun beschouwin–
gen. Het zijn immers zaken die jaar
op jaar, weet ik nu, aan de orde
komen.

Wij hebben het over geld. Ik zeg
op voorhand dat ik de procentuele
ramingen die wij hebben gemaakt

voor 1995 en volgende jaren niet
wegneem, maar dat de uitkomst toch
zodanig kan zijn dat men in alle eer
en geweten niet anders kan dan
zeggen dat wat er nog staat van
1,6% oplopend tot 5,6%, dat dat niet
kan en dat er op bepaalde onderde–
len van het stelsel nog meer nodig
is. Ik wilde in ieder geval die task
force niet laten werken onder die
belasting van 1,6% in 1994. Dat is
toch 13,2 mln. Ik moest toen
natuurlijk wel weer op andere
plekken in mijn begroting een
dekking zien te vinden. Ik heb dat
voor 8,7 mln. kunnen vinden op
andere posten. Voor 4,5 mln. heb ik
dat kunnen vinden door twee MKD's
voor een jaar uit te stellen. Ik voeg
hieraan echter met nadruk toe dat
deze zaak wel degelijk is opgenomen
in de meerjarencijfers voor 1995 en
volgende jaren. Dat betekent dus dat
voorfinanciering door de provincies
wat mij betreft kan plaatsvinden. Een
en ander is immers absoluut
gegarandeerd in de meerjarencijfers.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Wilt
u dat vastleggen in een overeen–
komst met de provincies? Wij
hebben wel vaker gezien dat
meerjarencijfers werden aangepast
als er weer een bezuinigingstaak–
stelling moest worden ingevuld. Het
gaat hier om het bieden van
zekerheid.

De heer Van der Vlies (SGP): Dat is
ook mijn verzoek. Overigens wordt
steeds de term "voorfinanciering"
gebruikt en dat betekent mijns
inziens dat het geld weliswaar voor
een jaar door de provincies wordt
betaald maar daarna toch in welke
ritme dan ook door het Rijk wordt
terugbetaald. Dat is voorfinanciering
maar dat is mijns inziens hier niet
het geval. De provincies financieren
deze voorzieningen voor een jaar
met eigen middelen en daarna
neemt het Rijk het over.

Minister d'Ancona: Dat laatste is
inderdaad de bedoeling. Nogmaals,
men heeft mij verzekerd dat dit geld
er komt. De hele Kamer vraagt
ernaar en dus zal ik een en ander in
een brief vastleggen zodat men weet
waar men aan toe is. Dat beloof ik.

Wat de pleegoudervergoeding
betreft zou ik willen verwijzen naar
de task force maar ik wil er graag
wat méér over zeggen. De commis–
sie heeft in oktober 1992 het rapport
naar aanleiding van het SWOKA–

onderzoek ontvangen. De conclusie
die uit dit stuk naar voren komt, is
dat de bestaande vergoedingen
tekortschieten. Dat komt door het
achterwege blijven van de indexering
en door de hoge kosten die
pleegkinderen met zich brengen.
Naar aanleiding van de opmerkingen
van mevrouw Mulder over dit
onderwerp wijs ik erop dat ik wel
degelijk heb gezocht naar oplossin–
gen voor dit probleem. Dat heb ik
echt geprobeerd maar ik heb geen
oplossingen gevonden. Ook de
Kamer heeft mij suggesties aan de
hand gedaan. Voorzitter, denkt u nou
niet dat ik iemand ben die dergelijke
suggesties onbeproefd laat.
Natuurlijk ga ik daar op af maar ik
heb overal nul op het rekest
gekregen, hoe creatief die suggesties
ook waren.

In het overleg met het IPO over de
bezuinigingen voor 1994 en volgende
jaren is ervoor gekozen om de
procentuele bezuiniging in 1994 niet
door te laten gaan en de pleeg–
vergoeding door te schuiven naar de
task force. Dat geldt ook voor een
andere zaak waarmee het IPO
problemen heeft, de klachten–
commissies. De financiering daarvan
blijft onderwerp van bespreking. Het
IPO wijst er natuurlijk op dat naar
zijn oordeel de rijksoverheid die
extra middelen ter beschikking zou
moeten stellen maar ik kan niet
anders dan concluderen dat ik dat
geld niet heb. Verder vind ik dat de
analyse van de task force moet
uitmaken of de huidige situatie
werkelijk tot knelpunten leidt, zoals
door het IPO wordt aangegeven. Ik
geloof dat het aan de task force is,
na te gaan of bepaalde verschuivin–
gen mogelijk zijn, waardoor het
mogelijk wordt om binnen de
grenzen van de gegeven
financieringsmogelijkheden aan dit
punt aandacht te geven.

Een ander aspect betreft de
regelgeving. Op korte termijn, naar ik
verwacht in de eerste helft van 1994,
zullen wij alsnog naar de Kamer
komen met een standpunt over de
uniformering van pleegouder–
vergoeding in de regelgeving. Moet
die op rijksniveau gehandhaafd
worden of niet? Over een paar
maanden zal ik de Kamer mijn
standpunt daarover doen toekomen.

Onder anderen de heer Lankhorst
vroeg naar de kwaliteitsverbetering
in de pleegzorg. Wij hebben met het
IPO en het SOJN een traject
afgesproken voor de verbetering van
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de kwaliteit. Ik neem de kosten van
de uitvoering van dat innovatietraject
voor mijn rekening. Voor het
ophogen van de normbedragen in de
pieegzorg hebben wij geen extra
middelen. Wij zullen binnen de
doeluitkeringen aan de provincies
proberen, de komende jaren
verschuivingen aan te brengen,
waarbij uiteraard de onderbezetting
en de effecten van schaalvergroting
een rol zullen spelen. Los van wat ik
daar nu over zeg, zal in de totale
capaciteits– en financierings–
problematiek van de task force dit
ook worden meegenomen, maar wij
vatten dat nu al aan.

Mevrouw Mulder vroeg ons
aandacht te besteden aan de werving
van allochtone pleegouders. Zij
vroeg ons te kijken naar de rol die de
zelforganisaties daarbij kunnen
spelen. Ik ben dat ook van plan,
maar zal bij de uitwerking van het
innovatieprogramma aan dit
specifieke punt zeker aandacht
besteden. Er zijn trouwens al op een
paar plekken in ons land van
dergelijke acties gericht op de
werving van allochtone pleegouders
gestart, bijvoorbeeld het wellicht
bekende project "Kleur bekennen" in
Den Haag. Wij onderzoeken daarbij
de rol van de zelforganisaties in de
plaatselijke situatie.

Mevrouw Versnel vroeg naar de
samenhang met het beleid voor
jonge kinderen. Aan de nota De
jeugd verdient de toekomst is een
notitie toegevoegd over het
ondersteunen van de ouders van
jonge kinderen. Die notitie is een
uitwerking van mijn nota
Opvoedingsondersteuning op maat.
De daarin aangekondigde experimen–
ten zijn inmiddels van start gegaan.
Het goede daarvan is de samenhang
op lokaal niveau, waar mevrouw
Versnel ook over sprak.

De gemeentebesturen en de lokaal
werkende instellingen zijn nauw
betrokken bij die opzet en uitwerking.
Wij doen het samen met hen. Ik
verwacht dat uit de experimenten
heel goede modellen naar voren
zullen komen voor lokaal samenhan–
gend beleid voor opvoedings–
ondersteuning voor jonge kinderen.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Natuurlijk zijn dergelijke experimen–
ten prima, want daardoor kom je
dingen tegen die dwars en haaks op
elkaar staan. Maar gaat het niet wat
lang duren?

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Als het maar goed gebeurt!

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Dat is waar, maar het duurt in dit
geval wat lang. De experimenten zijn
met kleine stukjes en plukjes in het
land verspreid. Dat is iets anders dan
een wat bredere opzet. De
informatievoorziening hoort breed te
zijn. Als je daar een stukje vergeet,
gaat het erg mis.

Minister d'Ancona: Voorzitter! Ik
heb gezegd dat de experimenten
inmiddels zijn gestart en op welke
manier zij worden uitgevoerd. Wij
willen natuurlijk wel dat de experi–
menten een kans krijgen en goed
worden bekeken Zij moeten waar
nodig worden bijgesteld en
geëvalueerd. Vervolgens moet er op
basis van een goede aanpak een
kans zijn om de uitkomsten breed te
verspreiden. Dit kost natuurlijk wel
enige tijd, maar ik ben er toch niet
somber over, want ze stonden op
papier en nu wordt er toch vorm aan
gegeven. Ik denk dus niet dat het
allemaal wat lang gaat duren. Soms
hangt het van het experiment af.
Hierbij gaat het om vrij mgewikkelde
zaken, omdat er niet alleen inhoude–
lijke, maar ook bestuurlijke verande–
ringen aan de orde zijn. Sommige
experimenten, zoals die met de
T-teams, duren helemaal niet zo
lang, omdat de trajecten zelf maar
acht weken duren. Wij hebben nu al
afspraken gemaakt met gemeenten
die de projecten gewoon overnemen.
Dat zien wij natuurlijk ook graag,
want dan kunnen wij het geld weer
elders inzetten. Ik heb bijvoorbeeld
een paar weken geleden gehoord dat
de gemeente Den Haag in haar eigen
begroting ruimte heeft gevonden om
door te gaan met de succesvolle
aanpak van zo'n experiment.

Mevrouw Versnel heeft nog over
het onderzoek van Terpstra gespro–
ken. Zij heeft gezegd dat er toch wel
aan specifieke voorwaarden moet
worden voldaan om de preventieve
aanpak succesvol te laten zijn. Als
wij de nota Intersectoraal jeugd–
beleid bespreken, zal ik nader op die
voorwaarden van Terpstra ingaan. Ik
moet zeggen dat ik er tot nu toe heel
positief tegenover sta en dat ik het
ook helemaal niet als een geheel
andere aanpak zie.

Ook is er nog gevraagd of er geen
geld voor cliëntenorganisaties
beschikbaar zou moeten worden
gesteld. In juni van dit jaar hebben

wij afgesproken dat wij voor een
periode van een jaar zullen gaan
experimenteren met een vorm van
beleidsoverleg tussen die organisa–
ties en vertegenwoordigers van WVC
en Justitie. Het gaat bij dit overleg
om maar liefst 21 organisaties. Wij
vinden dit een belangrijke stap
voorwaarts. Ik weet dat men het
verlangen heeft, structureel subsidie
te ontvangen. De stichting Onderzoek
naar Nederlandse rechtspleging in
familiezaken heeft aan onze
ministeries gevraagd naar subsidie–
mogelijkheden voor een projectbu–
reau waaraan een vijftal beroeps–
krachten verbonden zou moeten
worden. Wij zien daar absoluut geen
mogelijkheden voor. WVC gaat deze
organisaties niet structureel
subsidiëren. Wel willen wij onder–
steuning bieden en faciliteiten
beschikbaar stellen. Wij hebben ook
in de nota "Jeugd verdient de
toekomst" een mogelijkheid tot
samenwerking aangegeven waarbij
wij faciliteiten beschikbaar stellen om
de eenwording te financieren. Wij
zullen er in 1994 een bedrag van
ƒ 150.000 voor beschikbaar stellen en
wij vragen de organisaties, ons een
plan voor te leggen met het
oogmerk, de doelsteiling van de
samenwerking en de wijze waarop
men die samenwerking tracht te
bereiken. Daarnaast zal ik de
organisaties wijzen op de al
bestaande mogelijkheden van
financiële ondersteuning ten
behoeve van deskundigheids–
bevordering van het vrijwillige kader.

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA)
Heb ik het dan verkeerd begrepen? In
het boekje staat dat er een onderzoek
wordt verricht dat / 150.000 kost.

Minister d'Ancona WVC heeft voor
1994 een bedrag van ƒ 150.000
gereserveerd om het project te
helpen realiseren. Men kan dit een
actieonderzoek noemen, maar het
gaat om de samenwerkmg van de
organisaties. Daarnaast zijn er nog
mogelijkheden via deskundigheids–
bevordering. Wij zijn niet van plan
om dit structureel op onze schouders
te nemen. Wel zijn wij bereid, en
mevrouw Versnel zal dat met mij
eens zijn, interessante projecten die
van tijd tot tijd kunnen worden
ingediend te honoreren.

Wij overwegen experimenten in
verband met klachtenondersteuning.
De voorbereidende besprekingen ter
voorbereiding van het experiment
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d'Ancona

klachtenbemiddeling en ondersteu–
ning, uit te voeren door zogenoemde
cliëntenvertrouwenspersonen, zijn nu
afgerond. Ik heb dit gedaan in
samenwerking met de grote steden
en de provincies. Ik heb begrepen
dat in de provincies en de grote
steden die aan het experiment
deelnemen een vertrouwenspersoon
wordt aangesteld. Zo'n vertrouwens–
persoon zal worden getraind en
begeleid door externe deskundigen.
En dat betaalt WVC ook, inclusief de
evaluatie. De instellingen voor de
jeugdhulpverlening die gebruik
maken van de vertrouwenspersoon
zullen in ieder geval moeten
beschikken over een klachten–
reglement en een interne klachten–
commissie. Wij gaan ervan uit dat dit
begin volgend jaar bij de meeste
instellingen het geval zal zijn.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Hoe zit het met de jongeren–
ambassadeur bij de VN? Anders dien
ik een motie in. Ik doel op het bedrag
van ƒ 25.000. U kunt bij sportzaken
kijken.

De voorzitter: Of bij Buttenlandse
Zaken.

Minister d'Ancona: Laten wij dit
afspreken, ik zal eens bekijken,
gebruikmakend van de suggesties
die hier gedaan worden, of dit
samen met de anderen kan worden
opgelost Laten wij wel wezen, het is
een overkomelijk bedrag Als dit
problemen geeft bij anderen, dan
komen wij er binnen onze eigen
begroting nog wel uit.

D

Staatssecretaris Kosto Voorzitter!
Het kost mij niet de minste moeite
om mij aan te sluiten bij de woorden
van waardering voor de heer
Lankhorst, al vind ik - met mevrouw
Vliegenthart - dat het redelijk
prematuur is. Staatsrechtelijk hebben
wij nog tot mei met elkaar te gaan.
Eén ding staat echter vast: na mei zal
het nooit meer worden zoals het ooit
was.

Het is intussen wel de laatste keer
dat de bijzondere commissie, in dit
geval onder uw leiding, over het
rijksplan vergadert. In 1976 beschik–
ten wij over het rapport-Mik dat de
deftige naam droeg "Jeugdwelzijn,
op weg naar een samenhangend
beleid". Eigenlijk vindt deze
commissie daar haar oorsprong is.

Op 28 mei 1979 werd het regerings–
standpunt betreffende dit rapport
behandeld. De nog bij veel van ons
bekende mevrouw Cornelissen zei bij
die gelegenheid en zij citeerde, en ik
doe haar dat na: "Bestaande
ingewikkelde en kwetsbare structu–
ren veranderen is even moeilijk als
het verwisselen van de wielen van
een rijdende locomotief'. Als je dit
voor ogen houdt, is er sindsdien
bijzonder veel gedaan. Uit de
interdepartementale rapporten die er
toen lagen, is een initiatief–
wetsvoorstel ontstaan. Dat heeft wat
lang geduurd. Met de decentralisatie
en de planning van de financiering
van de jeugdhulpverlening m januari
1992 is de afsluiting van het
bestuurlijk traject gemarkeerd, zou je
kunnen zeggen. Dan hebben wij nu
voor de eerste maal het rijksplan,
met daarin voor het eerst opgeno–
men een evaluatie van de provinciale
plannen, waarmee de gezamenlijke
inspanning nog eens goed zichtbaar
wordt. Gedurende de periode van
vier jaar dat ik deze verantwoordelijk–
heid mocht dragen, heb ik de
kritische inzichten van de kamerleden
ontmoet. Er is goed werk gedaan
door de Subcommissie kinderbe–
scherming, de commissie–
Vliegenthart, met het eindrapport
Rechtzetten. Ik heb er zelf een nota
achteraan gezet. In die nota is ook
een aantal aanbevelingen van de
commissie-Vliegenthart overgeno–
men.

De samenhang met de terreinen
van jeugdbescherming, jeugd–
hulpverlening en natuurlijk de
geestelijke gezondheidszorg was en
is een belangrijk aandachtspunt van
beleid voor de minister van WVC en
mij zelf. Dat is ook nu weer gebleken.
Op regionaal niveau zijn hiervan de
pilotprojecten een goed voorbeeld. In
het kader van het project De
Vernieuwing, waar ik straks nog op
terugkom, worden ten aanzien van
dit onderwerp en de jeugd–
bescherming belangrijke vorderingen
gemaakt. Ik heb er behoefte aan, in
dit verband nog eens de specifieke
positie te benadrukken die de
jeugdbescherming wel moèt
innemen. In de jeugdbescherming
staat het kind dat ernstig in zijn
ontwikkeling bedreigd wordt,
centraal. Ingrijpen in het gezag en
het als gevolg daarvan dragen van
opvoedingsverantwoordelijkheid is
noodzakelijk wanneer zowel de
ouders-opvoeders als het zoge–
naamde derde milieu niet in staat

zijn, het fundamentele recht van het
kind op een gezonde en evenwich–
tige ontwikkeling en een uitgroei
naar zelfstandigheid te waarborgen.
Het behoeft verder geen betoog dat,
anders dan in het kader van de
vrijwillige hulp, het cliëntsysteem
niet zelf de norm bepaalt van
hetgeen wenselijk is en dat zij zich
niet aan de hulpverlening kunnen
onttrekken indien deze niet aan hun
verwachting voldoet. Dit stelt
bijzondere eisen aan de samenhang
en de samenwerking tussen de
jeugdbescherming en de jeugd–
hulpverlening en uiteraard aan de
andere voorzieningen waarmee de
jeugdbescherming zoal van doen
heeft. Het zijn ware netwerken, zoals
wij allen weten.

Mijn belangrijkste structurele
beleidsvoornemens en beleids–
maatregelen in 1994 ten aanzien van
de justitiële jeugdinrichtingen - ik zal
de uitvoering niet helemaal
meemaken, hoewel... - betreffen de
capaciteit, de regelgeving, de
inspectie en de kwaliteit van de
tenuitvoerlegging.

Wat de capaciteit betreft bleek het
noodzakelijk dat behalve de
uitbreidingen waartoe al eerder
besloten was, in de begroting voor
1994 te besluiten tot een verdere
uitbreiding met 200 plaatsen. Een
reden vormt in het bijzonder de
toename van de zwaarste vormen
van jeugdcriminaliteit. Wij kennen de
voortgaande algemene groei van het
aantal ondertoezichtstellingen,
waardoor ook de vraag naar
plaatsing m een gesloten kader
toeneemt. De capaciteits–
uitbreidingen waartoe besloten is,
zullen in 1994 leiden tot een
verdubbeling - dat is niet niks - van
het aantal gesloten behandel–
plaatsen, terwijl in 1995 zowel de
opvangcapaciteit als de gesloten
behandelcapaciteit zal worden
uitgebreid met 35%. Per saldo zal het
aantal plaatsen in 1996 zijn uitge–
groeld van 846 nu tot 1205. Dat is
een groei met 40%. Ik geef nog even
de onderverdeling: de gesloten
opvang en de tuchtschool 505
plaatsen, de open behandelcapaciteit
325 en de gesloten behandel–
capaciteit 375 plaatsen. Bij elkaar zijn
het 1205 plaatsen. Dat is dus 40%
meer.

Wat de regelgeving betreft is in
navolging van nieuwe wetgeving op
het terrein van andere justitiële
inrichtingen een nieuwe beginselen–
wet voor de justitiële jeugd–
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Kosto

inrichtingen in voorbereiding.
Redenen hiervoor zijn onder meer de
afstemming in de regelgeving voor
particuliere inrichtingen en rijksin–
richtingen en de harmonisatie op
wetsniveau van de materiële en de
formele rechtspositie van alle
justitiabelen - jeugdigen, gedetineer–
den en patiënten - in justitiële
inrichtingen. Vanaf 1 januari
aanstaande zal, zoals bekend, de
instelling van de nieuwe onafhanke–
lijke inspectie voor de jeugd–
hulpverlening en de jeugd–
bescherming haar beslag krijgen. Die
inspectie zal ook toezicht houden op
de kwaliteit van de justitiële
jeugdinnchtingen. Een oude wens!
Op dit moment vindt met de
inspectie overleg plaats over een
protocol voor dit toezicht. Nadrukke–
lijk zeg ik ook aan het adres van
mevrouw Mulder, dat ik inmiddels de
inspectie heb gevraagd om een
eerder door de inspectie uitgevoerd
thematisch onderzoek naar de
aanwezigheid van kwaliteitsbeleid
betreffende seksuee! misbruik van
cliënten door hulpverleners, in 1994
ook te doen in de justitiële jeugd–
inrichting. Voorts heeft de effectiviteit
van de door de justitiële jeugd–
inrichtingen geboden zorg mijn volle
aandacht. Naast aandacht voor het
beveiligingsniveau gaat het hierbij
om de kwaliteit van het geboden
dagprogramma en de behandeling in
het licht van de opdracht aan de
inrichting om bij te dragen aan
toekomstige reïntegratie in de
maatschappij van de opgenomen
jeugdigen. Dat is namelijk het doel.
Aan de hand van de uitgevoerde
inventarisatie in het kader van het
project kwaliteitszorg, zal worden
bezien welke maatregelen in 1994
dienaangaande zullen worden
getroffen. Met dit complex aan
beleidsmaatregelen ten aanzien van
de justitiële jeugdinrichtingen beoog
ik mijn verantwoordelijkheid voor
een snelle, veilige, effectieve en
menswaardige tenuitvoerlegging van
de vrijheidsbenemende straffen en
maatregelen gestalte te geven.

Mevrouw de voorzitter! De heer
Dijkstal was zo goed zijn kritiek met
milde opmerkingen te verwoorden.
Daarvoor ben ik hem erkentelijk.
Toch heb ik het gevoel dat zijn
kritiek, dat de vernieuwing zo traag
verloopt, meer het gevolg is van
schijn dan van de werkelijkheid. We
hebben de commissie-Gijsbers heel
snel aan het werk kunnen zetten. Die
commissie was er om de kwaliteit

van het werk van de raden na te
gaan. Verder noem ik de nota
Rechtzetten van uw eigen commis–
sie, de nota van de commissie–
Vliegenthart en de nota Justitiële
jeugdbescherming. Na het uitkomen
van deze nota's kwam inderdaad de
Tussenbalans en die heeft voor
beperking in de voortgang gezorgd.
Hoewel ik natuurlijk medeverant–
woordelijk voor de Tussenbalans
ben, betekende die toch een extern
gegeven. Je zou echter ook kunnen
zeggen dat de Tussenbalans en de
heroriëntatie voor een incubatietijd
hebben gezorgd. Nu gaan de
ontwikkelingen namelijk sneller. De
kerntakendiscussie zorgt voor een
versnelling in de procedures. Met de
wetgeving schieten wij op. Ik noem
het wetsvoorstel OTS. In het kader
van de behandeling daarvan is het
eindverslag verschenen. De
wetsvoorstellen inzake het klacht–
recht en de medezeggenschap zijn
door de ministerraad op de derde
van deze maand aanvaard. Zij zijn nu
naar de Raad van State gestuurd
voor advies. Het wetsvoorstel inzake
hulpverlening aan weglopers is bij
de Kamer ingediend.

De heer Dijkstal vroeg, kien op de
centen als hij is, hoe het nu zit met
die 20 mln. ingevolge de Tussen–
baians. Die vraag is terecht. Het
antwoord op deze vraag is misschien
al een keer gegeven, maar ik wil er
nog eens op ingaan. Het lijkt mij
namelijk zinvol de gegevens nog
eens op een rij te zetten. De
reclassering levert van dat bedrag 8
mln. Verder geldt: de raden, waar het
gaat om de financiële taken, zorgen
voor 7 mln.; ouderbijdragen 2 mln.;
dan komt er nog een keer 2 mln. van
de reclassering en nog een keer van
de raden, buiten de financiële taken
om, 1 mln. Bij elkaar is dat 20 mln.
Die bedragen zijn al opgenomen in
de meerjarenbegroting. De leden
zullen zich de discussie over de
financiële taakstelling herinneren. De
7 mln. van de raden en de 10 mln.
van de reclassering in de inrichtin–
gen zijn de substantiële posten.

Ik wil hier nadrukkelijk zeggen, dat
bij alle besparingen of bezuinigingen
de gezinsvoogdij-instellingen geheel
buiten schot zijn gebleven. Noch bij
de Tussenbalans-operatie noch bij
andere kleinere, noodzakelijke
bezuinigingen is de gezinsvoogdij
daardoor getroffen. Binnen de post
voor jeugdinrichtingen en de
reclassering wordt in 1995 voor 3
mln. herschikt. Een nog niet

helemaal bekend bedrag zal
vrijkomen bij de rechtspleging.
Daarnaast zal de schaalvergroting bij
de gezinsvoogdij-instellingen een
meer efficiënt gebruik van de
middelen opleveren. Deze verande–
ringen leveren extra middelen op
voor de gezinsvoogdij-instellingen,
maar daarmee is het geld wel op.
Nogmaals, voor 3 mln. wordt binnen
genoemde post op ons departement
herschikt, een bepaald bedrag zal
van de rechtspleging komen -
mevrouw Vliegenthart heeft weleens
op mogelijkheden in dat verband
gewezen - en verder zal aan
schaalvergroting gewerkt worden: dit
zijn de bronnen waaruit wat meer
geld kan vloeien naar de
gezinsvoogdij-instellingen.

De heer Dijkstal (VVD): Volgens mij
komt u dan nog 5 mln. te kort. U
bent immers indertijd uitgegaan van
een financieringsbehoefte van 18,7
mln.

Staatssecretaris Kosto: Maar ik heb
ook een paar open posten genoemd.
Als u exact kunt becijferen wat ik te
kort kom, dan weet u ook wat ik uit
die door mij wel genoemde maar
nog niet gekwantificeerde bronnen
moet halen.

De heer Dijkstal (VVD): Daar haalt u
ongeveer 7 mln. uit.

Staatssecretaris Kosto: Kijk eens
aan. Ik ben op dit punt tot minder in
staat dan u.

De heer Dijkstal (VVD): Dan is het
nog erger.

Staatssecretaris Kosto: Ik kom u
straks op nog een punt tegen waarbij
u denkt dat u wel op de hoogte bent,
waarover ik dan weer een andere
opvatting heb. Dit is datgene wat er
is. Meer is er niet. In het voorjaar, als
wij er wat meer kijk op hebben,
komen wij in ieder geval met
exactere gegevens. Dan zullen wij
elkaar ongetwijfeld nader spreken.
Dan kunnen wij kwantificeren wat nu
niet te kwantificeren is. De schaarste
binnen de jeugdbescherming en
jeugdreclassering wordt zo goed
mogelijk verdeeld. Ik zou veel liever
veel geld verdelen, maar het is
schaarste. De raden en de reclasse–
ring hebben al veel moeten
opbrengen bij de Tussenbalans. Daar
kan niet nog meer worden wegge–
haald.
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Kosto

De heer Dijkstal wilde geen
onomkeerbare besluiten in verband
met de decentralisatie. Er worden
ook geen onomkeerbare besluiten
genomen, indien tenminste wordt
gedoeld op de operatie schaalvergro–
ting. Er wordt aangesloten op de
provinciegrenzen. In een enkel geval
zal een organisatie meer provincies
omvatten, maar ook in die gevallen
blijft er een eenheid in elke
provincie. Het overleg met de
provincies is nog gaande. Op de
22ste van deze maand is er weer
overleg.

De heer Dijkstal, met een
prijzenswaardige belangstelling voor
financiële middelen, vraagt om een
verklaring voor het verschil in
kostprijs tussen WVC– en Justitie–
inrichtingen. Wij kunnen niet één
factor aanwijzen, want hierbij zijn er
meer in het geding. Laat ik het eens
proberen. De justitiële opdracht is
niet alleen de hulpverlening, maar
ook de beveiliging. Dat vergt
bijzondere materiële en personele
beveiligingsvoorzieningen, en die zijn
duur. Wij hebben ook het probleem
van de zwaarte van de populatie.
Met name de justitiële behandel–
inrichtingen zijn mede bestemd voor
opneming van jeugdigen die in de
door WVC of door de provincies
gefinancierde voorzieningen niet
kunnen worden opgenomen of daar
niet zijn te handhaven. Voor een deel
betreft dit niet of weinig gemoti–
veerde jeugdigen met een sterke
neiging zich aan de behandeling te
onttrekken. Dat vraagt weer om een
intensieve begeleiding en een relatief
ruime inzet van pedagogisch
personeel.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA). Uit
onderzoek dat prof. Van der Ploeg
een aantal jaren geleden heeft
gedaan, blijkt dat hetzelfde geldt
voor de jongeren die in de landelijke
residentiële voorzieningen verblijven
en ook voor een groot deel van de in
de regionale residentiële voorzienin–
gen verblijvende jongeren. Beide
groepen zijn heel moeilijk. Het enige
verschil is dat de ene groep al met
Justitie in aanraking is gekomen.
Wat de ernst van de problematiek
betreft, doet men echter voor elkaar
niet onder.

Staatssecretans Kosto: Het is ook de
vraag of in die andere voorzieningen
geen vergelijkbare maatregelen
moeten worden genomen, aangezien
het vaak gaat om Justitieklanten. Je

kunt de redenering natuurlijk ook
omkeren Als ik hieruit de suggestie
moet begrijpen dat het wel goedko–
per kan, dan moet ik die bestrijden.

De heer Dijkstal (VVD): Ik heb alleen
gevraagd om het vooral bij die task
forces mee te nemen.

Staatssecretaris Kosto Ik was uw
vraag ook aan het beantwoorden.
Mevrouw Vliegenthart kwam u even
te hulp met een interruptie, maar ik
was nog niet helemaal klaar. De
jeugdigen die in de opvang–
inrichtingen worden geplaatst, wordt
niet gevraagd naar hun motivatie. Er
is ook nog sprake van integrale zorg.
Ik wil erop wijzen dat dit ook een
kostenfactor is. Met name in de
rijksinrichtingen zijn de mensen
namelijk niet alleen 24 uur per
etmaal verantwoordelijk voor, maar
ook daadwerkelijk belast met de
begeleiding van en het toezicht op
de jeugdigen. Vanouds is het verder
ook nog eens zo gegroeid dat het
ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen niet bijdraagt aan
het onderwijs aan jeugdigen in
rijksinrichtingen. Bij particuliere
inrichtingen ligt dit overigens anders.
De uitvoering van het pedagogisch
dagprogramma, inclusief de functie
educatie, komt daarmee totaal voor
rekening van het Justitiebudget. En
dat is duur! Samenvattend: meer en
zwaardere personele begeleiding,
meer personele en gebouwelijke
beveiligingsvoorzieningen en
bekostiging van educatieve functies
in het dagprogramma.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA)
Voorzitter! Verdient het geen
aanbeveling dat de staatssecretaris
hier eens over gaat praten met zijn
collega's van Onderwijs? De
leerplicht geldt voor iedereen,
ongeacht het feit of je een straf hebt
of niet.

Staatssecretaris Kosto Dan krijgen
wij een afwenteling van de kosten
van Justitie naar Onderwijs. Dat zou
wel goed zijn, maar voor de totale
rijksoverheid blijven de kosten hoog.
En de heer Dijkstal vroeg ook hoe
het verschil in kosten is ontstaan. Ik
kan dan wel proberen om die kosten
bij Ritzen te plaatsen, als hij daar al
zin in heeft, maar voor de samenle–
ving worden de kosten daar niet
minder door.

De heer Lankhorst (Groen Links): Ik

neem dus aan dat de staatssecretaris
er ook niet snel aan zal denken om
van de particuliere instellingen
rijksinrichtingen te maken. Dat zal
hem namelijk extra geld kosten. Ik
herinner in dit verband aan de
discussie van een week geleden.
Toen is gezegd dat het soms lastig is
om greep te krijgen op de particu–
liere instellmgen en dat er misschien
wat meer in de richting van het
ministerie gedacht zou moeten
worden. Gezien dit financiële plaatje,
zal de staatssecretaris dat niet doen.

Staatssecretaris Kosto Voorzitter!
Dat heb ik vorige keer ook niet zo
gezegd. Ik heb toen heel nadrukkelijk
gezegd dat ik de waarde van
particuliere instellingen bleef
onderschrijven. Ik heb die niet
dichter bij Justitie willen brengen.
Het ging toen om problemen die er
in bepaalde particuliere inrichtingen
waren. Ik heb gezegd dat ik het
instrument miste om bepaalde
maatregelen die ik in vergelijkbare
situaties bij rijksinrichtingen zou
toepassen, door te zetten bij
particuliere instellingen. Dat betekent
helemaal niet dat ik die instellingen
daarmee dichter bij het Rijk wil
brengen en minder particulier wil
laten zijn. Wij moeten alleen kunnen
sturen, als het gaat om de belangen
van het kind, zowel in de rijksin–
richting als in de particuliere
inrichting. De commissie heeft toen
voltallig gezegd dat zij bereid was
om te aanvaarden dat ik voorstellen
zou doen die mij de instrumenten
zouden geven om dan een parallel
beleid te voeren. Ik heb er echter
nadrukkelijk bij gezegd dat ik
helemaal niet van mening was dat
particuliere inrichtingen zouden
moeten verdwijnen ten gunste van
rijksinrichtingen. Daar is geen sprake
van. Dat ben ik nu ook niet van plan.
Er wordt heel veel goed werk gedaan
in particuliere inrichtingen. Ik miste
alleen een paar instrumenten die ik
wel heb ten aanzien van rijksin–
richtingen. Daar ging het toen over.
Deze financiele lijn staat hier los van.
Wij hebben een redelijke menging
van rijksinrichtingen en particuliere
inrichtingen. En dat heeft mijn
warme instemming. In mijn
ambtsperiode heb ik - ik heb daar
wel eens met mevrouw Soutendijk
over gesproken - bijvoorbeeld in de
TBS-sfeer nadrukkelijk willen
bevorderen dat er particuliere
invulling kwam van iets wat op
zichzelf een rijkstaak was, uiteraard
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Kosto

met de daarbij behorende politieke
verantwoordelijkheid.

Mevrouw de voorzitter! Ik kom
nog even op de jeugdwerk–
inrichtingen. Deze hadden de warme
belangstelling van de heer Dijkstal.
Hij noemde ook in dit verband de
kosten. Hij zei dat de exploitatiekos–
ten 4,8 mln. per jaar bedragen. Hij
kwam toen uit op ƒ 240.000 aan
kosten per plaats. Ik vraag mij
evenwel af waar hij dat vandaan
haalt. Het gaat om 4,8 mln. per jaar
voor maximaal 60 plaatsen. En dat is
ƒ 80.000 en niet f. 240.000 per plaats.
Als de bezetting maar 50 zou zijn,
liggen de kosten op / 96.000. Dat is
dan ongeveer hetzelfde niveau als in
penitentiaire inrichtingen. Kortom, de
bezorgdheid voor de financiën siert
de heer Dijkstal, maar dit was
drievoudig overdreven.

De heer Dijkstal heeft vragen
gesteld over de inrichting Huneberg,
die op het ogenblik is gehuisvest in
een noodbehuizing te Grave. Dit is
het geval omdat op het oude terrein
in Nijmegen een nieuwe inrichting
wordt gebouwd met een dubbele
capaciteit ten opzichte van de oude.
Ik constateer dat de aanlevering van
te executeren tuchtschoolstraffen, de
zogenaamde lopende vonnissen, een
wisselend beeld geeft. Mocht dit op
korte termijn niet verbeteren - de
huidige methode is op dringend
verzoek van het OM tot stand
gekomen - dan zal ik andere
jeugdigen daar tijdelijk huisvesten.
Het gaat dan om jeugdigen met een
civiele of een strafrechtelijke
maatregel die als passant in
afwachting van plaatsing in open
behandeltehuizen tijdelijk worden
geplaatst. In de regulier gesloten
opvanginrichtingen kunnen dan weer
jeugdigen in preventieve hechtenis
worden ingesloten. Dat is dan de
strafrechtelijke categorie. Zo doe ik
er alles aan om iedere plaats
optimaal te benutten.

De voorzitter: Gezien de wens van
de Kamer om nog een korte tweede
termijn te houden, lijkt het mij beter
dat de staatssecretaris de zeer
concrete vragen schriftelijk beant–
woordt. Ik vraag hem zijn betoog in
meer algemene zin rond tien voor elf
af te ronden.

Staatssecretaris Kosto: Dan heb ik
nog tien minuten. Voorzitter! De
jeugdwerkinrichtingen hadden de
warme belangstelling van de
commissie. Men vroeg zich af wat

daar nu eigenlijk nieuw aan is. In de
gekozen opzet is het nieuwe dat er
een stok achter de deur is. Die blijft
er gedurende het gehele traject. Men
kan terugvallen in cellulaire
opsluiting in een inrichting als men
de gemaakte afspraken niet nakomt.
Dat is anders dan hetgeen wij tot nu
toe in onze inrichtingen kenden. Deze
stok achter de deur wordt ook in de
extramurale fase gehandhaafd.

Ik waardeer het dat mevrouw
Mulder een positieve houding
aannam tegenover dit nieuwe
fenomeen. Met haar ben ik van
mening dat geen van de bestaande
inrichtingen een dergelijke mogelijk–
heid heeft. De resultaten van het
experiment zullen ook een rol
kunnen spelen bij de discussie over
de herinvoering van een echt
voorwaardelijke invrijheidstelling,
waarover de minister van Justitie en
ik zowel in het kader van het
jeugdstrafrecht als in dat van het
strafrecht voor volwassenen met de
Kamer hebben gesproken.

Mevrouw Mulder heeft naar de
mspectie gevraagd en dan vooral
naar de integrale inspectie jeugd–
hulpverlening en jeugdbescherming.
Bij de instellingen voor gezinsvoogdij
heeft uiteraard de nieuwe inspectie
jeugdhulpverlening en jeugd–
bescherming een taak. Ook in andere
sectoren, onder meer voor de
reclassering, zal de inspectiefunctie
nader worden geregeld.

Mevrouw Mulder vroeg of de
schoolgrootte een belemmering was
voor de samenwerking tussen
jeugdhulpverlening en jeugd–
bescherming. Neen, voorzitter.
Integendeel, een heldere indeling
van de gezinsvoogdij-instellingen -
wij denken daarbij aan ongeveer tien
instellingen - zal het gemakkelijker
maken om de natuurlijke partners in
de regio te vinden en goede
afspraken tussen plaatsers en
hulpverlenende voorzieningen te
maken. Er is dus geen sprake van
een competentiestrijd tussen Justitie
en WVC. Die is er sowieso nooit,
maar hier ook niet.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Waarom wordt gedacht aan 10
instellingen? Waarom wordt niet
gekozen voor een aantal dat past bij
het aantal overheden dat zich
bezighoudt met vrijwillige jeugd–
hulpverlening? Dan is er sprake van
een verhouding van één op een. Dat
is toch aanzienlijk eenvoudiger. Het
scheelt een hoop ellende, dubbel

werk, heen en weer gesleep. Mij lijkt
het beter als gedacht wordt aan 15
instellingen: dus 12 plus 3.

Staatssecretaris Kosto: In Zuid–
Holland en Noord-Holland hebben de
grootstedelijke overheden zich hierin
verdiept. Men is hier uitvoerig op
ingegaan en men komt in dat proces
uit op 10 instellingen. Nu roept
mevrouw Versnel: 15 of 12.

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Nee, ik kom uit op 15 instellingen,
want dat past bij de indeling van de
overheden als het gaat om de
vrijwillige jeugdhulpverlening. Dat
komt neer op 12 provincies en 3
grootstedelijke overheden, dus op
15.

Staatssecretaris Kosto Ik hoor uw
stelligheid, maar het gaat hier toch
om werkeenheden op een bepaalde
schaal. Kortom, mijn advies aan de
commissie is om af te wachten hoe
alles verloopt. Het aantal van 10 is
een resultaat van het overleg.

Mevrouw de voorzitter! Mevrouw
Vliegenthart en mevrouw Mulder
stelden vragen over de afstemming
tussen zware hulp en lichte hulp naar
aanleiding van het experiment bij
Harreveld. Ik steun mevrouw
Vliegenthart en mevrouw Mulder in
hun positieve houding als het erom
gaat trajecthulpverlening ook te
bezien over de grenzen van de
sectoren. Wij zijn ook erg geïnteres–
seerd in de resultaten van dergelijke
experimenten als bij Harreveld lopen,
waarin ernaar wordt gestreefd, de
laatste fase van de hulp in de
niet-justitiële sfeer te laten plaatsvin–
den. Ik vind dit een waardevolle
gedachte.

Mevrouw Mulder-Van Dam (CDA)
Ik vraag mij af of bij de genoemde
aanvullende jeugdhulpverleningsin–
richtingen aangesloten zal worden
op het experiment bij Harreveld of
dat eerst de resultaten van het
experiment worden afgewacht.

Staatssecretaris Kosto Nee, dat
experiment loopt. Ik juich dat toe en
het wordt ook als uitgangspunt
gezien. De capaciteitsuitbreiding
moet echter gezien worden als een
traditionele justitiële uitbreiding
volgens de categorieën die wij
hebben. Die samenwerkingsvormen
kunnen ontstaan bij de behandeling
van de pupillen in die inrichtingen.
Dat wordt nu al toegejuicht. Wij
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Kosto

hoeven daarvoor de resultaten van
het experiment niet af te wachten.
Het karakter van die voorzieningen
hoeft daardoor echter niet te
veranderen. In dit verband maak ik
een zijsprong naar het gevangenis–
wezen voor volwassenen. Daar wordt
bijvoorbeeld gewerkt met dag–
detentie, waarin in de laatste fase
blijkt dat de lijn van denken van bij
Justitie die kant uitgaat. Wat dat
betreft kan men het vertrouwen
hebben dat mijn medewerkers en ik
hierover in ieder geval positief
denken en dat wij hieraan positief
willen meewerken.

Mevrouw Mulder-Van Dam (CDA):
Het gaat er niet om of ik u vertrouw,
maar het concept in Harreveld is
anders. Aangezien u het zo positief
ondersteunt, meenden wij dat een
deel van de aanvulling ook in die
richting gezocht zou kunnen worden.
Dat bepieiten wij.

Staatssecretaris Kosto De mstelling
bij Harreveld was op een goed
moment een volledige WVC–
instelling. Ik herinner mij dat één
paviljoen justitieel werd, later nog
één. Toen ik daar op bezoek was na
de eerste overdracht van een
paviljoen vond men nog dat alles
gesloten zou moeten zijn. Als je dan
na verloop van tijd ziet dat men toch
verbanden vindt tussen ons en de
jeugdhulpverlening wat de samen–
werking betreft, is dat positief. Maar
ik denk niet dat de inrichtingen die
wij moeten gaan bouwen om die
reden anders moeten zijn.

Mevrouw Vliegenthart (PvdA):
Waarom moeten er nieuwe
instellingen gebouwd worden als er
ook uitbreiding van capaciteit
gerealiseerd kan worden door
aansluiting te zoeken bij bestaande
instellingen, bijvoorbeeld door het
toevoegen van een gesloten afdeling.
Dat is volgens mij veel goedkoper.

Staatssecretaris Kosto: Dat weet ik
niet. Bij het ombouwen van
bestaande voorzieningen naar
justitiele voorzieningen stuit je toch
op het gegeven van hogere kosten.
Ik denk niet dat het goedkoper is. Wij
bouwen ook in aansluiting op onze
voorzieningen. Ik heb daarnet even
over de Hunerberg gepraat. Daar
wordt een nieuwe inrichting voor het
dubbele aantal plaatsen neergezet.
Wij zijn er niet op uit om hogere
kosten te maken dan strikt noodzake–

lijk is. Naast de stichtingskosten heb
je structurele kosten, die nu eenmaal
wezenlijk hoger zijn bij Justitie. Dat
verander ik niet. Het centrale thema
bij Justitie is altijd dat je het lichtste
middel moet inzetten om het effect
te bereiken. Je moet niet noodzakelij–
kerwijs zware middelen inzetten, als
het lichter kan. Tegen die achter–
grond zie ik de operatie. Die zal ik zo
blijven zien en mijn medewerkers
met mij.

Mevrouw Soutendijk-van Appel–
doorn (CDA): In de jeugd–
hulpverlening kunnen als gevolg van
ombouw voorzieningen leeg komen
te staan. Dan ligt het toch voor de
hand om daarvan gebruik te maken?
Daar kunnen de nieuw op te richten
particuliere justitiële inrichtingen
toch bij aangehaakt worden? Wij
hoeven toch niet iedere keer iets
nieuws te bouwen, als er voorzienin–
gen leeg staan door ombouw?

Staatssecretaris Kosto: Het hangt er
natuurlijk wel van af waar die
voorzieningen staan. Het is net als bij
andere capaciteit waar Justitie over
gaat. Soms heb je een bepaalde
capaciteit nodig. Wij hebben deze nu
in het westen des lands nodig. De
gebouwen zijn vervolgens niet op die
geslotenheid ingesteld. Wij doen bij
Justitie dezelfde exercitie bij
bestaande grote gebouwen voor het
gevangeniswezen, wat natuurlijk een
andere sector is. Daarbij stuiten wij
ook heel vaak op zeer hoge kosten
om die gebouwen geschikt te kunnen
maken voor het doel van Justitie. Wij
zoeken echt naar de goedkoopste
mogelijkheid om ons doel te
bereiken en wij zetten de lichtste
middelen in, maar soms valt een zo
voor de hand liggende gedachte in
de praktijk, na onderzoek door de
Rijksgebouwendienst, wel eens
tegen. Geloof mij, wij zoeken de
goedkoopste weg naar ons doel.

De voorzitter Let u op de tijd?

Staatssecretaris Kosto: Ja, ik let wel
op de tijd. Ik voel mij wat exclusief
behandeld, want bij mij let u heel
scherp op de tijd, terwijl mevrouw
d'Ancona een vol uur heeft mogen
gebruiken. Het is niet anders. Wat ik
verder heb, zal schriftelijk beant–
woord moeten worden. Het is uw
beleid.

De voorzitter: De Kamer moet deze
bijeenkomst om vijf over elf sluiten.

Ik stel voor dat u zeer concrete
vragen schriftelijk doet.

Staatssecretaris Kosto: U wilt toch
niet stellen dat de Kamer niet–
concrete vragen heeft gesteld? Het
zijn allemaal nogal concrete vragen
en concrete antwoorden. Het zou
echt willekeur worden, dus ik stel
voor het dan maar schriftelijk te
doen.

Laat ik nog één ding zeggen. Ik
heb mij vergist toen het ging om het
vuurwerk. Het lag voor de hand om
te denken dat het openbare orde en
Binnenlandse Zaken was. Door de
goede zorgen van de griffier heeft
mij de Staatscourant bereikt. Het
blijkt te liggen op het terrein van de
staatssecretaris van WVC, de
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube–
heer en de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat
nameiijk om gevaarlijke stoffen. Dan
is dat ook rechtgezet.

De voorzitter: Een zeer groot aantal
vragen wordt nog schriftelijk
beantwoord. De Kamer reageert nog
zeer kort in tweede termijn.

D

De heer Dijkstal (VVD): Voorzitter!
Bedankt. Het betekent dat ik niet kan
zeggen wat ik vind. Wij krijgen nog
antwoord op de vragen over de
voorbereiding van de nieuwe situatie
in de voogdij per 1 januari. Hetzelfde
geldt voor wat meer zicht krijgen op
wat er ontbreekt in de mogelijkhe–
den, inhoudelijk en financieel, voor
drugsverslaafden en mensen met
psychische stoornissen in de
gesloten instellingen, en wat wij
daaraan moeten doen.

Ik gebruik de rest van de tijd voor
de enige motie die ik wil indienen,
aansluitend op wat wij over
Harreveld hebben gezegd. Ga niet
iets nieuws beginnen, maar sluit
gewoon aan bij het bestaande. Ik
geloof verder dat het verstandig is
op te houden met het experiment
met de kampementen.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennis genomen hebbende van het
voornemen van de regering, een
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Voorzitter

experiment te starten om wegens
ernstige strafbare feiten veroor–
deelde jong-volwassenen te
resocialiseren middels het aanleren
van sociale vaardigheden en
discipline, het doen volgen van een
opleiding en het aanbieden van
werk;

overwegende, dat de kosten van dit
experiment hoog zijn;

verzoekt de regering van dit
experiment af te zien en de financiële
middelen ter beschikking te stellen
van bestaande instellingen die al
langer met dergelijke resocialisatie–
programma's werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is
voorgesteld door de leden Dijkstal en
Lankhorst.

Zij krijgt nr. 14 (23400-VI,
23400-XVI).

Mevrouw Mulder-van Dam (CDA):
Voorzitter! Ik wil beide bewindslieden
bedanken voor een gedeelte van de
antwoorden. Ik denk dat de
staatssecretaris ons nog een paar
antwoorden schuldig is. Daar
wachten wij dan maar op.

Ik heb het idee dat de opdracht
van de task force een forse klus zal
worden. Daar wordt immers erg veel
onder gestopt. Wij zijn in ieder geval
blij dat wij aandacht hebben besteed
aan de pleegzorg, omdat er naar
onze mening in het rijksplan over de
problematiek wat makkelijk wordt
heen gelopen. Nu wordt het in ieder
geval meegenomen in de task force.

Wij bedanken de minister voor de
toezegging met betrekking tot het
MKD. Ondanks het feit dat het
jammer is dat de uitbreiding juist in
de justitiële plaatsen moet geschie–
den, is onze fractie blij dat er zo'n
duidelijke uitbreiding komt.
Waarschijnlijk zal dat de druk op de
andere voorzieningen verminderen
en zal ook de problematiek van de
wachtlijsten op termijn kunnen
worden opgeheven.

D

Mevrouw Versnel-Schmitz (D66):
Voorzitter! Het bleek vanavond dat
het werk van deze commissie nog
lang niet af is. Wat dat betreft, meen
ik dat in de volgende kabinetsperiode

voor een andere oplossing moet
worden gekozen om dat toch te laten
voortgaan.

Ik heb snel een motie gemaakt
over de bestuurlijke indeling van de
gezinsvoogdij-instellingen, die moet
passen bij die voor de vrijwillige
jeugdhulpverlening. Wij schijnen
evenwel nog een discussie te krijgen
over de schaalgrootte en de
vernieuwing. Die motie staat de
bewindslieden dus nog te wachten.

Ik dank de minister van WVC voor
haar goede geste ten aanzien van de
jongerenambassadeur bij de
Verenigde Naties. Ook dank ik haar
voor het feit dat zij de door ons
aangedragen oplossing inzake de
medische kleuterdagverblijven wil
volgen.

Tot slot kom ik op de cliënten–
organisaties. Ik kreeg sterk de indruk
dat hierbij sprake is van een
gigantisch misverstand. Ik raad de
minister en de staatssecretaris aan
om dat misverstand uit de weg te
ruimen. Een en ander staat nu onder
het hoofdje "onderzoek". Als dat
hoofdje "onderzoek" wordt
geschrapt, is naar mijn mening
iedereen gelukkig en tevreden.

D

Mevrouw Vliegenthart (PvdA): Ik
dank de bewindslieden ook voor de
antwoorden die zij tot nu toe hebben
kunnen geven. Wij zullen afwachten
wat de staatssecretaris ons verder
nog te melden heeft.

De beantwoording over de
wachtlijsten vond ik niet helemaal
bevredigend. De minister merkte
terecht op dat het hierbij om een
ingewikkeld vraagstuk gaat, dat zich
in feite op verschillende niveaus
afspeelt. Je kunt niet zomaar zeggen:
het zijn directe capaciteitstekorten.
Het gaat natuurlijk om de juistheid
van de diagnosestelling, de
definiëring, om de informatie die
beschikbaar moet zijn over de
plaatsen en om de doelmatigheid
van het stelsel. Dat is allemaal waar.
Maar ik zou het op prijs stellen als
het overleg met de provincies, de
SOJN en de VOG er de komende
maanden op wordt gericht om
overeenstemming te krijgen over de
wijze waarop geregistreerd wordt,
ook wat betreft de plaatsingen die
niet kunnen worden gerealiseerd. Uit
de stukken maak ik op dat de
stichting registratie vooral kijkt naar
de wel te realiseren plaatsingen en
naar de wijze waarop dat dan

verdergaat. Ik vind evenwel, naast de
globale gegevens die uit het
COJ-onderzoek naar voren komen,
met name de wachtlijstgegevens van
essentieel belang om er later
conclusies uit te kunnen trekken. Ik
wil dan ook dat op dat punt
concretere stappen worden gezet.
Dat is immers in ieders belang.
Daarover behoeven ook geen
competentiegeschillen tussen de
overheden op te treden. Verder
zullen wij natuurlijk de komende
maanden afwachten wat het werk
van de task force oplevert. Ik denk
dat vandaag hier in ieder geval
gebleken is dat de fracties bijzonder
veel prioriteit hechten aan het op tijd
ingrijpen op het moment dat
problemen aan de orde zijn. Ik hoop
dat het ook mogelijk zal zijn om bij
de verkiezingen en daarna die
prioriteit ook werkelijk waar te
maken.

D

De heer Lankhorst (Groen Links):
Mevrouw de voorzitter! Het is
jammer dat het vanavond wat
onbevredigend afloopt, maar het is
nu eenmaal zo. Wij moeten maar
kijken of wij in de procedure–
vergadering afspraken kunnen
maken over een aantal dingen die
misschien nog in een mondeling
overleg aan de orde gesteld kunnen
worden.

Ik zou zelf in ieder geval erg graag
goede schriftelijke antwoorden
krijgen op mijn vragen over de
inspectie en over de jeugd–
kampementen. Dat zijn immers twee
onderwerpen waarover wij geen
schriftelijke voorbereiding hebben
gehad. Dat was voor de andere
punten in het rijksplan wel het geval.
Daarover hebben wij via de
schriftelijke voorbereiding al de
nodige informatie verworven.

Ik ben ook erg benieuwd naar het
antwoord van de staatssecretaris op
de vraag van de heer Leerling over
het PAR en belendende percelen. Ik
val verder mevrouw Versnel bij waar
gaat het om de cliëntenorganisaties.
Ik denk niet dat met anderhalve ton
op zich alles opgelost is. Er liggen
wel meer vragen. Mevrouw Mulder
heeft er echter al op gewezen dat in
de nota "De jeugd verdient de
toekomst" inderdaad iets te veel
sprake is van onderzoek. Het lijkt mij
dan ook niet nodig dat die ander–
halve ton in onderzoek gaat zitten.
Waar het gaat om de organisaties
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Lankhorst

zelf, lijkt het mij dat men vrij snel
met die organisaties rond de tafel
kan gaan zitten om te kijken hoe tot
besteding van dat bedrag kan
worden gekomen. Anderhalve ton is
niet veel, maar het is ook niet
helemaal niks. Het zou dus best een
begin kunnen zijn van hetgeen wij al
zo lang om vragen.

D

De heer Van der Vlies (SGP):
Mevrouw de voorzitter! Ik wil graag
de minister dankzeggen voor haar
beantwoording. Ik wil haar met name
bedanken voor de concrete
toezegging over de MKD-uitbreiding.
Over de cliëntenorganisaties hebben
enkele sprekers al gesproken. Ik sluit
mij bij hen aan.

Ik dank de staatssecretaris voor
wat ik wel heb vernomen. Ik hoop
dat ik hem in de toekomst kan
bedanken voor wat ik schriftelijk aan
antwoord zal krijgen, met name over
de aanhechting van de landelijk
werkende instellingen. Hij zal
begrepen hebben dat mijn aandacht
daar in het bijzonder naar uitgaat. Ik
verwacht zonder meer een construc–
tieve oplossing waarin deze
instellingen herkenbaar hun werk,
naar hun identiteit, kunnen doen.

D

De heer Leerling (RPF): Mevrouw de
voorzitter! Ik dank graag de
bewindslieden. Ik heb geen
antwoorden gekregen en daar kan ik
dus niet op reageren. Ik sluit mij
echter graag aan bij de vragen die
door andere collega's, met name
collega Lankhorst, zijn gesteld met
betrekking tot de cliënten–
organisaties. Ik hoop dat wij een en
ander binnen deze kabinetsperiode
mogen afronden en dat er een
bevredigende oplossing wordt
gevonden. Ik denk dat wij het er
kamerbreed over eens zijn dat er iets
moet gebeuren. Ik hoop dat de
staatssecretaris en de minister
samen met de betreffende organisa–
ties tot een oplossing kunnen komen.

De voorzitter: Alvorens de
bewindslieden gelegenheid tot
antwoord te geven, zeg ik tegen de
staatssecretaris het volgende. Een
aantal stukken waren door beide
bewindslieden getekend. Daardoor is
de tijd die aan de staatssecretaris
was toebemeten mogelijkerwijs in
zijn eigen ogen te krap geweest. Met

name de minister heeft op een aantal
algemene punten geantwoord.
Daardoor heeft de staatssecretaris
wat minder spreektijd gehad. De
Kamer neemt echter genoegen met
de toezegging dat de beantwoording
schriftelijk zal plaatsvinden. Het lijkt
mij elegant om de staatssecretaris
als eerste het woord te geven.

Staatssecretaris Kosto: Hoe stelt u
zich dat voor? Ik zou de beantwoor–
ding schriftelijk doen. Ik heb in de
tweede termijn net vastgesteld dat
menig lid van de Kamer de vragen
van de eerste termijn herhaalde. Als
ik die tijd had gekregen, dan had ik
antwoord kunnen geven! Ik stel voor
om te wachten op de schriftelijke
antwoorden. Het zullen mooi
geformuleerde antwoorden zijn op
iedere gestelde vraag.

De voorzitter: Het woord is aan de
minister.

D

Minister d'Ancona: Mevrouw de
voorzitter! Ik stel er prijs op om een
aantal dingen mondeling mee te
delen.

Mevrouw Vliegenthart heeft een
vraag gesteld over de wachtlijsten. Ik
zeg haar toe dat ik in het overleg met
de stichting registratie dit punt zal
meenemen.

Ik kom te spreken over de
cliëntenorganisaties. Wij zullen
inderdaad over de besteding van dit
geld rond de tafel gaan zitten met de
cliëntenorganisaties. In eerste termijn
heeft men echter van mij gehoord
dat er nog andere mogelijkheden
zijn. Ik heb mij alleen verzet tegen
het structureel subsidiëren van
cliëntenorganisaties. Déze
ƒ 150.000 kunnen worden besteed
ten behoeve van dat samenwerkings–
traject.

De heer Lankhorst is teruggeko–
men op de kwaliteit van de inspectie.
Over het aspect onafhankelijkheid
hebben de staatssecretaris en ik hem
al geïnformeerd in de brief van 9
november. Wellicht kan de heer
Lankhorst daar nog eens naar kijken.
Voorts heeft de heer Lankhorst
gesteld - ik kom er even op terug
omdat anders de inspectie hier
wellicht wat te weinig aandacht heeft
gekregen - dat de kwaliteit van de
toetsing van instellingen wordt
bepaald door de kwaliteit van de
inspecteurs. Ik vind dat een
interessante opmerking die ik

volledig kan onderschrijven. Die
geïntegreerde inspectie moet op 1
januari gaan starten. Op dit mornent
zitten wij midden in het zogenaamde
plaatsingsproces. De kwaliteit van de
inspecteurs is daarbij een belangrijk
aandachtspunt.

De voorzitter: Ik herinner eraan dat
er een motie is ingediend. Is een van
de bewindslieden bereid om hierover
een oordeel te geven?

Staatssecretaris Kosto: Graag
schriftelijk, mevrouw de voorzitter!

De voorzitter: Ik constateer dat de
bewindslieden hebben toegezegd dat
zij schriftelijk terugkomen op een
aantal feitelijke vragen en dat zij een
politiek oordeel zullen geven over de
ingediende motie.

De beraadslaging wordt gesloten.

Sluiting 23.05 uur

Bijzondere Commissie voor het
jeugdwelzijnsbeleid en vaste
Commissie voor justitie Jeugdhulpverlening
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