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Nummer
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Onderwerp

Voortbestaan Kindertelefoon

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

De Kindertelefoon luidt de noodklok over het voortbestaan van de voorziening nu zij 

met alle gemeenten individuele afspraken moet gaan maken. Ook het Advies- en 

Klachtenbureau Jeugdzorg (hierna: AKJ) loopt tegen deze problemen aan. De fractie 

van GroenLinks vindt deze berichtgeving zorgelijk en wil daarom graag de volgende 

vragen aan het college van Gedeputeerde Staten stellen.

1. Kent u het bericht 'Kindertelefoon luidt noodklok over voortbestaan'? 1

Antwoord

Ja.

2. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat de Kindertelefoon en het AKJ 

belangrijke organisaties zijn waar kinderen met problemen, hulpvragen of klachten 

over jeugdzorg bij terecht moeten kunnen? Zo ja, wat zou voor de kinderen die hulp 

zoeken de consequentie kunnen zijn wanneer het de kindertelefoon en het AKJ niet 

lukt om tijdig met alle gemeenten afspraken te maken?

Antwoord

De taken van de provincie op het beleidsterrein jeugd zijn per 1 januari 2015 

overgegaan naar gemeenten in kader van de invoering van de Jeugdwet en de Wet 

Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). Op die datum is voor een aantal knellende 

zaken de VNG bereid gevonden de ‘centrale’ uitvoering en financiering van een aantal 

taken in het sociaal domein op zich te nemen. De gemeenten aangesloten bij de VNG 

spraken zich uit voor continuering van de dienstverlening door Stichting De 

Kindertelefoon, AKJ en stichting Sensoor. De VNG heeft op 14 april 2017 een 

persbericht  naar de leden van de VNG gestuurd omtrent snelle besluitvorming over 

de samenwerkingsovereenkomsten met de drie organisaties. De VNG dringt er bij 

haar leden op aan uiterlijk per 1 juni 2017 een besluit  te nemen. De genoemde 

organisaties hebben in overleg met de VNG standaardovereenkomsten opgesteld. Zie 

bijgevoegd persbericht. Naar aanleiding van navraag bij de VNG hebben wij geen 

indicaties dat Zuid-Hollandse gemeenten niet bereid zijn overeenkomsten met 

betrokken organisaties aan te gaan.
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Pagina 2/3 Wij gaan er van uit dat de Zuid-Hollandse gemeenten het besluit van de Algemene 

Vergadering van de VNG van 8 juni 2016 zullen nakomen en overeenkomsten met de 

betreffende organisaties zullen aangaan. Het is aan de gemeenten om de afspraken 

te effectueren.

De Jeugdzorg is enkele jaren geleden van de provincie overgegaan naar de 

gemeenten. Uitgangspunt is echter altijd geweest dat kinderen niet de dupe mogen 

worden van een stelselwijziging.

3. Is de provincie bereid om in overleg met gemeenten en wellicht met andere provincies 

en het rijk mee te denken over oplossingen voor de problemen waar de kindertelefoon 

en het AKJ mee te maken krijgen als zij met alle gemeenten apart afspraken moeten 

maken? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 1. 

4. Zijn er meerdere gelijksoortige situaties bekend waarbij problemen (dreigen te) 

ontstaan doordat voorzieningen die voorheen door de provincie of door het rijk werden 

gefinancierd en waarbij nu gemeenten deze rol hebben overgenomen? Zo ja, welke 

situaties zijn dit?

Antwoord

Eenzelfde situatie was aan de orde bij de subsidiëring van Sensoor. Ook hiervoor 

geldt dat wij geen indicaties hebben dat gemeenten niet bereid zijn een overeenkomst 

met Sensoor aan te gaan. Voor het overige hebben wij geen signalen dat er 

gelijksoortige situaties aan de orde zijn.

De directeur van de Kindertelefoon geeft aan dat de Kindertelefoon een voorziening 

met een wettelijke taakstelling is. Ook het de werkzaamheden van het AKJ kennen 

een wettelijke basis in de Jeugdwet.

5. Wat is de rol van de provincie wanneer belangrijke wettelijke vastgelegde 

voorzieningen (tijdelijk) wegvallen doordat het niet lukt om met alle gemeenten tijdig 

individuele afspraken te maken? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag ingaan 

op het juridisch kader waarop u het al dan niet ingrijpen door de provincie in een 

dergelijke situatie baseert en op de rol van de provincie als interbestuurlijk 

toezichthouder op de gemeenten?

Antwoord

Wij gaan ervan uit dat de Zuid-Hollandse gemeenten het besluit van de Algemene 

Vergadering van de VNG van 8 juni 2016 zullen nakomen en overeenkomsten met de 

betreffende organisaties zullen aangaan. De provincie heeft geen mogelijkheden om 

in te grijpen  als interbestuurlijk toezichthouder op gemeenten op dit punt. In zijn 

algemeenheid is er sprake van financieel toezicht bij gemeenten. Dit betreft geen 

inhoudelijke beoordeling. Het Rijk houdt toezicht op gemeenten voor die terreinen 

waar provincies geen taak hebben. Dat geldt ook voor het sociale domein.
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drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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