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Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp * Kindertelefoon, AKJ en Sensoor moeten blijven!
Inleiding * De PvdA Stichtse Vecht heeft o.a. in de media vernomen dat de 

Kindertelefoon en soortgelijke voorzieningen als het Advies- en 
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor in hun voortbestaan bedreigd 
worden, in verband met stopzetten centrale financiering vanuit de VNG.

De VNG stopt namelijk vanaf 1 januari 2018 met de 'centrale' uitvoering en 
financiering van een aantal taken in het sociaal domein.

Gemeente moeten een besluit nemen over het beschikbaar stellen van het 
geld voor de betreffende organisaties. Vanuit de VNG is gemeenten 
dringend verzocht dit besluit zo spoedig mogelijk te nemen, uiterlijk per 1 
juni 2017: de datum waarop de organisaties zekerheid moeten hebben over 
hun continuïteit.

Omdat niet helder is of en hoe deze voor kinderen en jongeren zo 
belangrijke en veelgebruikte voorziening gefinancierd gaat worden, heeft de 
organisatie van de Kindertelefoon aangekondigd het sociaal plan voor de 
afvloeiing van de medewerkers per 1 juni 2017 in gang te zetten.

De PvdA Stichtse Vecht hecht belang aan de continuering van de 
dienstverlening van de stichting Kindertelefoon, het Advies- en 
Klachtbureau Jeugdzorg en de hulpdienst Sensoor.

Dit alles baart de fractie van de PvdA Stichtse Vecht zorgen en is aanleiding 
om het college van B&W de volgende vragen voor te leggen:

Vragen

Vraag 1 * Is het college bekend met wijziging van de financiering van genoemde 
voorzieningen?
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Vraag 2 * Is het college met de PvdA-fractie Stichtse Vecht overtuigd van het grote 
belang van de bereikbaarheid van de Kindertelefoon, het Advies- en 
Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en Sensoor voor de inwoners van onze 
gemeente?

Vraag 3 * Is het college voornemens een overeenkomst te sluiten met de stichting De 
Kindertelefoon, de stichting AKJ en de stichting Sensoor?

Vraag 4 * Wanneer verwacht het college de raad mededeling te doen van, of een 
besluit voor te leggen over het beschikbaar stellen van budget voor de 
genoemde organisaties?

Vraag 5 * Verwacht het college dat het daarmee mogelijk is de standaardovereenkomst 
uiterlijk per 1 juni 2017, de datum waarop de organisaties zekerheid moeten 
hebben over hun continuïteit, getekend terug te sturen?

 
Bijlagen
Voegt u een 
bijlage toe?

* nee


