
Burgemeester en wethouder
Jeugd: “Trek samen op!”

De afgelopen periode is er geen dag 

voorbij gegaan, of er is wel een ac-

tualiteitenprogramma dat aandacht 

besteedt aan de decentralisaties. 

Niet vreemd, want het blijft één van 

de grootste transitie-operaties in 

overheidsland van de afgelopen de-

cennia. Tot zover alle open deuren 

die we nu wel kennen. Reden voor 

de afdeling Brabant van de Bestuur-

dersvereniging om een onderwerp 

te zoeken dat de afgelopen tijd veel 

minder voor het voetlicht is geweest. 

Op zoek naar een dilemma, of mo-

gelijk dilemma, voor een thema 

ter bespreking op een bijeenkomst 

voor onze leden. En zo kwam het 

dat er op afgelopen 13 december in 

de Druiventros in Berkel-Enschot 

werd gesproken over de vraag hoe 

de rollen van de burgemeester en de 

wethouder Jeugd zich tot elkaar ver-

houden. We mochten ons wederom 

verheugen op de aanwezigheid van 

een Tweede Kamerlid. Deze keer 

was Foort van Oosten te gast en het 

mag gezegd worden, we mogen ons 

gelukkig prijzen met de bereidheid 

van de leden van onze Tweede Ka-

merfractie om steeds een bezoek te 

brengen aan onze bijeenkomsten. 

Foort was namelijk in 36 uur voor 

aanvang van de bijeenkomst bereid 

om een collega, die ook nooit ver-

stek laat gaan, te vervangen omdat 

zij nu door familieomstandigheden 

af moest zeggen. Veel dank daar-

voor! 

Zoals gezegd was er tijdens deze bij-

eenkomst vooral aandacht voor de 

rol van de burgemeester versus de 

rol van de wethouder Jeugd nadat 

de gemeente verantwoordelijk is 

geworden voor de Jeugdzorg. In de 

discussie kwam naar voor dat die 

rolverdeling in eerste instantie hel-

der is en in de wet duidelijk gedefi-

nieerd is. Toch bleek dat het goed is 

om als burgemeester en wethouder 

regelmatig af te stemmen. Een paar 

voorbeelden of dilemma’s. 

Zo zie je op veel plaatsen dat voor 

wordt gesorteerd op ‘incidentenpo-

litiek’. Indien een incident zich in 

het verleden voordeed, kon de bur-

gemeester vooral optreden vanuit 

zijn verantwoordelijkheid op het 

gebied van de openbare orde en, 

vooral, als burgervader of -moeder. 

Met aan zijn zij de directeur van het 

bureau Jeugdzorg. Vanaf 2015 staat 

zijn collega uit het college, de wet-

houder Jeugd, met die verantwoor-

delijkheid naast hem. Maar over 

alle voorstellen die deze wethouder 

Jeugd heeft gedaan, heeft de burge-

meester meebeslist. Dat is per defi-

nitie en andere verstandhouding 

dan die tussen de burgemeester en 

de directeur Jeugdzorg. Iets wat niet 

alleen tijdens het managen van der-

gelijke crises speelt, maar ook in het 

raadsdebat daarna, waarin verant-

woording moet worden afgelegd. 

Immers, de burgemeester heeft 

als collegelid over alle voorstellen 

die de wethouder Jeugd heeft inge-

bracht, mede besluiten genomen. 

En dat kan ook een besluit zijn om 

voorlopig minder geld beschikbaar 

te stellen voor preventie. Overigens 

heeft de VVD-fractie van de gemeen-

teraad van Eindhoven met succes 

een motie Controle Risico Regelre-

flex ingediend om te voorkomen 

regelreflexen na incidenten te voor-

komen. 

Ook de verantwoordelijkheid van de 

burgemeester omtrent (tijdelijke) 

uithuisplaatsingen vraagt aandacht. 

Immers, het aantal uithuisplaatsin-

gen kan hoger uitvallen wanneer 

bezuinigd wordt op de begeleiding 

van gezinnen met problemen met 

jeugdigen. En is overal  de verant-

woordelijkheid omtrent de Veilig-

heidshuizen afgestemd met die van 

de Jeugdzorg?

Zomaar wat dilemma’s. Is het ver-

gezocht? Gaat dit daadwerkelijk 

gebeuren? Waarschijnlijk niet, de 

kans is relatief klein. Maar het laat 

wel zien dat het verstandig is om 

als burgemeester en als wethouder 

jeugd regelmatig met elkaar het 

gesprek aan te gaan en zaken af te 

stemmen. Te sparren over reële of 

meer fictieve dilemma’s. Om beter 

voorbereid te zijn op zaken die we 

hebben kunnen voorzien en ook op 

zaken die niet te voorzien waren. 

Omdat politiek teamwork is, vaker 

dan we ons realiseren. 

Mark van Oosterhout
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Amstelveners met
uitkering aan de slag
De kritiek kwam snel op gang toen be-

kend werd dat Amstelveners met een 

bijstandsuitkering de hondencontrole 

uitvoeren. “De gemeente bespaart geld, 

dat zal wel het werkelijke motief zijn”, 

schamperde Piet van der Lende van de 

Amsterdamse bijstandsbond op de Am-

stelveense televisie. Ook de SP deed een 

duit in het zakje op hun site met het be-

richt: ‘Ondermijnt VVD-wethouder Her-

bert Raat het recht op arbeid’. 

Die reflex van links als je mensen aan 

werk probeert te helpen, kun je uitte-

kenen. Opvallend was dat de mensen 

om wie het gaat juist blij waren met de 

kansen die de gemeente biedt. Zo ver-

telde William Anthony op televisie dat 

hij het belangrijk vindt om mee te doen, 

om bezig te zijn en zo werkervaring op 

te doen. “Want of je nu kort of lang in 

de bijstand zit, een werkgever zal vragen 

wat heb je gedaan in de periode. Het is 

altijd beter om te zeggen ik heb meege-

werkt bij de hondenbelasting dan ik heb 

thuis gezeten”, aldus Anthony.

Naast het werk krijgen zij een opleiding 

tot Buitengewoon Opsporing Ambtenaar 

(BOA). “Dat vergroot de kans op het vin-

den van een reguliere baan.” Wethouder 

Herbert Raat is de eerste dag met hen 

meegegaan en is blij met de positieve 

instelling van Anthony.

Raat: “Hij heeft natuurlijk helemaal ge-

lijk. Je moet kansen pakken en blijven 

investeren in jezelf. Daarom neem ik die 

kritiek voor kennisgeving aan. Wij luis-

teren in Amstelveen liever naar de men-

sen zelf in plaats van organisaties als de 

bijstandsbond en SP. Ik vraag mij op dat 

soort momenten wel eens af wie zij nog 

vertegenwoordigen. In ieder geval niet 

de mensen die de schouders eronder wil-

len zetten”, aldus de wethouder.

De hondencontrole bleek vorige jaren 

een effectief middel om het aantal niet 

betalende hondenbezitters terug te 

dringen. “Ook blijkt er een preventieve 

werking vanuit te gaan als mensen we-

ten dat er gecontroleerd gaat worden. 

In totaal wordt er 195.000 euro aan hon-

denbelasting opgehaald”, meldt Raat.

In het verleden werd een extern bureau 

ingehuurd om de controles uit te voeren. 

Dat kostte de gemeente voor de honden-

controles meer dan 10.000 euro. “Dus ja, 

we besparen er ook nog eens geld mee”, 

zegt Raat. “Ook in Amstelveen moeten 

we kritisch zijn op de kosten. Het meren-

deel van het geld dat wij als gemeente 

krijgen wordt opgebracht door mensen 

die hard werken. Daar zuinig mee om 

gaan, wat is daar mis mee?”


