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Raadsnieuws
Voorstel voor instellen jeugdraad krijgt brede steun

‘Nieuwe’ raad trapt af met 
debat over jeugdzorg
Een nieuwe raad, een nieuw geluid? Je zou het bijna zeggen, na de oordeelsvormende raadsverga
dering op 19 april, waarmee de nieuw gekozen gemeenteraad de raadsperiode 2022 - 2026 aftrapte. 
Een aan jeugdzorg gerelateerd agendapunt inspireerden enkele nieuwe raadsleden tot hun ‘maiden
speech’, waar meer ervaren collega’s weer gretig op insprongen!

Aanleiding was de regiovisie ‘Een 10 voor de 
jeugd’, die gaat over de regionale samenwerking 
rond inkoop van jeugdhulp en regionaal op- 
drachtgeverschap. D66-fractievoorzitter Mariëlle 
Giesbertz nodigde de raad uit tot een open debat.

“Er is de laatste jaren een enorm apparaat aan 
overlegstructuren, verschillende teams, et cetera, 
opgetuigd voor uitvoerende jeugdzorg. De fractie 
van D66 kijkt met argusogen naar de hoeveelheid 
werk en afspraken die leiden tot dit soort lijvige 
visiedocumenten. Je vraagt je af wie er nog aan
spreekbaar is over de toegankelijkheid en effec
tiviteit van de zorg aan onze jeugdigen. Hoever 
willen we nog gaan met de schaalvergroting in de 
jeugdzorg? En kunnen we als raad onze controle
rende taak wel goed uitvoeren?”

Jeugdraad
Beide raadsleden omarmden intussen het idee 
van Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven) om een 
jeugdraad in te stellen, gevormd door kinderen 
en jongeren tussen 12 en 18. Het nieuwbakken 
raadslid had daar in zijn maidenspeech voor ge
pleit. “Een open dialoog met de jeugd kan veel 
problemen voorkomen. Zeker in een tijd dat de
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Onderwerp van gesprek is de regiovisie ’10 voor de jeugd’

Vorming nieuw college nog 
onderwerp van gesprek
Hart voor Veldhoven, met 9 zetels de grote winnaar van de raadsverkiezingen vorige maand, is nog 
altijd in gesprek met andere fracties over de vorming van een coalitie. Dat zei lijstaanvoerder Maar
ten Prinsen in antwoord op vragen van VVD-raadslid Peter Saris.
Momenteel vindt het gesprek hierover plaats met GroenLinks/PvdA, D66 en CDA.

Het veel grotere GBV, met 6 zetels de tweede partij in Veldhoven, was afgehaakt. “GBV wilde liever 
niet met vier partijen een coalitie vormen, terwijl daar onze voorkeur wél naar uitgaat. We hebben 
goede hoop er nu samen uit te komen. De coalitievorming in Veldhoven verloopt zeker niet lang
zaam, maar vereist zorgvuldigheid”, aldus Prinsen.

Jurre van der Velden (GBV) hintte vervolgens op een eerder persbericht van de partij, waarin deze 
aangeeft dat een coalitie van vier partijen met zes (deeltijd)wethouders niet voor de gewenste sta
biliteit zorgt. VVD en Senioren Veldhoven hadden zich na een eerste gesprek met HvV al terugge
trokken.

Veldhoven
Op dinsdag 19 april vergaderde de gemeenteraad. In deze oor
deelsvormende raadsvergadering werd onder andere gesproken 
over het bestemmingsplan Banstraat, de bodemkwaliteitskaart 
en nota bodembeheer en de regiovisie Norm van Opdrachtge- 
verschap Een 10 voor de Jeugd. Een vijftal nieuwe raadsleden 
sprak de maidenspeech uit.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

druk op de jeugdzorg erg hoog is. In Oerle hebben 
we hier al goede ervaringen mee opgedaan.”
Het idee kreeg brede steun in de raad, ook van de 
nieuwe VVD-fractievoorzitter Chantal Gonzalez 
en wethouder Hans van de Looij (GBV), die collega 
Van Dongen verving. Ook voor Gonzalez “houdt 
de schaalvergroting een keer op. Hoe kunnen 
we als raad controle houden en de regiefunctie 
waarmaken?”. Wethouder Van de Looij adviseer
de de landelijke partijen in de raad om vooral in 
Den Haag aan de bel te trekken over de mogelijke 
schaalvergroting.

Tavita van Galen (GBV) dacht mee over een effi
ciënt systeem van metingen naar bijvoorbeeld 
klanttevredenheid; waarbij het nog niet zo een
voudig is om voldoende jeugdige respondenten 
te vinden. Haar suggestie om hiervoor de Re
kenkamercommissie in te zetten, kreeg links en 
rechts steun.

Lange wachtlijsten
En natuurlijk is er het hardnekkige probleem van 
de lange wachtlijsten in de jeugdzorg. Jolanda 
van Grunsven, nieuwkomer in de fractie Groen
Links/PvdA, kaartte het in haar maidenspeech 
aan. Wachtlijsten in de (jeugd-)zorg zijn immers 
een landelijk probleem en vloeien voort uit bezui
nigingen bij het overhevelen in 2015 van zorgta
ken van rijk naar gemeenten.

Over één ding is de hele raad het in elk geval eens: 
goede, betaalbare en snel beschikbare jeugdzorg 
is van het grootste belang. De regiovisie ‘Een 10 
voor de Jeugd’ zal nogmaals worden besproken 
in de besluitvormende raad van 10 mei.

Vijftal maidenspeeches zet 
toon in de raad
Het is een goede gewoonte dat nieuw gekozen raadsleden het 
podium voor zich alleen krijgen bij hun eerste officiële optre
den in de raadzaal. Vijf raadsleden maakten daar vorige week 
gebruik van en hielden - ononderbroken en zonder tijdslimiet 
- hun maidenspeech.

Susette Roothans (VVD) koos daarvoor het kleine bestemmingsplan 
Banstraat Zandoerle, waar op een onbebouwd perceel ruimte is 
voor een extra woning. “Ieder huis is er één in een tijd waarin het 
voor jonge mensen bijna onmogelijk is een woning te kopen.”

De nota bodembeheer werd door Peter Cattenstart (Hart voor Veld
hoven) en Chantal Gonzalez (VVD) aangegrepen voor hun eerste 
speech. Cattenstart keek vooral naar de natuur- en milieuaspecten 
van een goede bodemkwaliteit en -beheer. Hij vroeg het college of er 
in Veldhoven verontreinigde gronden zijn.

Dat is volgens wethouder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) in
derdaad het geval. “Maar die hebben geen gevolgen voor de volksge
zondheid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat grond onder tankstations na 
20 jaar verontreinigd is en gesaneerd moet worden. De Omgevings- 
dienst houdt daar toezicht op.”

Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven) en Jolanda van Grunsven 
(GroenLinks/PvdA) tenslotte bewaarden hun maidenspeech voor de 
regiovisie ‘Een 10 voor de jeugd’, dat over de jeugdzorg gaat. Zoals 
elders in Raadsnieuws beschreven, pleit Stroeks voor het instellen 
van een jeugdraad. Van Grunsven sprak over looneisen en wachtlijs
ten in de zorg.

Een maidenspeech is overigens óók een soort voorstelrondje. Ieder 
nieuw raadslid vertelt iets over zijn jeugd, achtergrond en drijfveren 
om de politiek in te gaan. Na hun eerste podiumbeurt in de raadzaal, 
voor sommigen toch spannend, wacht een bloemetje van de burge
meester.


