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Geachte heer Verwey,
Met referte aan uw brief d.d. 31 maart jl. bericht ik u alsvolgt.
In uw brief geeft u aan al enige tijd te draaien met overcapaciteit en dat u per 31 maart een
opname stop heeft ingesteld. U betreurt dit mede omdat een goedkope en inhoudelijk verre
boven residentiële opname te prefereren vorm van hulpverlening teniet wordt gedaan.
Ik ben mij ervan bewust dat er op dit moment nog lange wachttijden zijn in de jeugdzorg, zo bleek
ook uit de eindrapportage van de Taskforce Wachtlijsten. Ook uw organisatie kampt op dit
moment met deze wachtlijsten en lange wachttijden.
Ik heb het terugdringen van deze wachttijden dan ook aangemerkt als zaak van de hoogste
prioriteit. Mijn inzet is dat deze wacht- en doorlooptijden eind 2006 zijn teruggebracht tot een
aanvaardbaar niveau. Deze ambitie maakt onderdeel uit van het landelijke en de provinciale
beleidskaders.
Ik zal contact opnemen met het ROA om uw signaal bij hen onder de aandacht te brengen en te
kijken of het mogelijk is dat andere provincies of grootstedelijke regio’s extra pleegzorgplekken
inkopen bij uw organisatie. Tevens zou ik u willen adviseren contact op te nemen met andere
pleegzorgaanbieders om te inventariseren of zij nog capaciteit hebben, waar de bij u aangemelde
cliënten gebruik van kunnen maken.
Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Jeugdbeleid,

mw. drs. G.E.M. Tielen
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