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Motie 
 

 
Onderwerp: Kadernota – voorgestelde bezuiniging jeugdgezondheidszorg en jeugd- en 
jongerenwerk 
 

De Raad van de gemeente Lansingerland; 
 
In vergadering bijeen d.d. 20 juni 2013 
 

 gehoord de beraadslagingen in de gezamenlijke commissievergadering voor de Kadernota,  
 

 gelet op het feit dat het college voorstelt te bezuinigen op de Jeugdgezondheidszorg en 
het jeugd en jongerenwerk; 

 gelet op het feit dat Lansingerland een jonge gemeente is; 

 gelet op het feit dat onze gemeente in toenemende mate te maken heeft met de 
problematiek uit een verstedelijkt gebied; 

 gelet op het feit dat de JGZ op dit moment laagdrempelig functioneert en voor veel 
ouders de rol van vraagbaak vervult, die in traditionele dorpen door de familie wordt 
opgepakt; 

 gelet op het feit dat JGZ naast school, kinderopvang en schoolmaatschappelijk werk vaak 
de eerste is die signalen opvangt dat er iets mis is met een kind of in een gezin; 

 gelet op de betekenis die onze Jongerenwerker heeft voor de door ons als ‘lastig’ ervaren 
jongeren en de contacten die hij met hen heeft; 

 

 wetend dat we met het CJG bewust hebben geïnvesteerd in de JGZ en het accent, net als 
bij het Jeugd- en Jongerenwerk hebben verschoven naar preventie en dat dit van grote 
waarde en betekenis is voor zowel de ouders en betrokkenen, als voor de zorgverleners; 

 beseffend dat preventie een prijs heeft, maar eigenlijk onbetaalbaar is; 

 overwegend dat om bereikbaar te zijn, fysieke bereikbaarheid niet alleen wenselijk maar 
soms noodzakelijk is; 

 
 

 
Verzoekt het college: 
 

 in aanloop naar de begroting te onderzoeken wat de effecten zullen zijn van de 
voorgestelde bezuiniging op de jeugdgezondheidszorg en het Jeugd- en Jongerenwerk; 

 de commissie samenleving in de vergadering voorafgaand aan de begrotingsbehandeling 
daarover te informeren.  
 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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