
Beste gemeenteraad, 
 
Mijn naam is Arjan Heikoop en samen met mijn vrouw Hanneke en een aantal medewerkers, 
bieden wij in ons gezinshuis en ons jongerenhuis, beide in Geldermalsen, opvang, 
begeleiding en behandeling aan 10 jongeren die niet meer thuis mogen of kunnen wonen.  
 
Het is zwaar werk wat 24x7 doorgaat. Tegelijkertijd is het het mooiste werk wat wij ons 
kunnen voorstellen. We vinden het fantastisch om met alle middelen en energie die wij in 
huis hebben deze jongeren te helpen richting volwassenheid en zelfstandigheid. Stuk voor 
stuk ernstig beschadigde jongeren met uiteenlopende psychische problemen. Vaak zijn het 
jongeren die al op 3 of 4 andere woonplekken hebben gewoond en nu eindelijk stabiliteit en 
perspectief ervaren.  
 
Wij werken inmiddels ruim 3 jaar voor diverse gemeenten, waaronder de gemeente West 
Betuwe. Over de betrokken ambtenaren van deze gemeente niets dan lof. U heeft een 
sociaal team waar u met recht trots op kunt zijn. Ik hoop dat u dat ook bent. Ik hoop dat u 
naar hen luistert, hen steunt en bovenal in hen investeert.  
 
Helaas heeft u besloten dat de papieren kant van de jeugdzorg georganiseerd moet worden 
in een gemeenschappelijk regeling. De gemeenteraad heeft er een collegebevoegdheid van 
gemaakt en het college op haar beurt een regiobevoegdheid. En ja, natuurlijk heeft de 
wethouder een stem in de regio, maar in de praktijk betekent het vooral dat er gestuurd 
wordt op het proces en onder aan de streep wordt getekend bij het kruisje. Niemand is de 
baas, en niemand is verantwoordelijk. De gevolgen van dit systeem mag de gemeenteraad 
zich aanrekenen. Ik ben bang dat u zichzelf in grote mate buitenspel heeft gezet. Maar 
gelukkig kunt u dat veranderen.   
 
Het afgelopen jaar hebben we met een aantal van u contact gehad over deze problemen. 
Het luisterend oor van een aantal van u heeft ons goed gedaan. Dank daarvoor. En toch sta 
ik vandaag hier.  
 
U bent het afgelopen jaar door uw college een aantal malen geïnformeerd over de nieuwe 
aanbesteding voor jeugd en wmo. Mooie informatienota’s die, u raadt het al, over het 
proces gaan en zelden over de inhoud. Een papieren werkelijkheid gecreëerd door een 
adviesbureau. Een adviesbureau met snelle jongen en meiden met een mooie macbook, een 
mooie tesla, een heilig verklaard excelmodel en de belofte dat zij het allemaal beter gaan 
maken. Procesjongens die geen boodschap hebben aan de zorg, en al helemaal geen 
boodschap hebben aan de jongeren die de jeugdzorg zo hard nodig hebben. Het resultaat? 
Een gedrocht van een aanbesteding vol met fouten die door alle onzorgvuldigheden nu al 
bijna een jaar uitloopt. Ook deze gevolgen van dit systeem mag de gemeenteraad zich 
aanrekenen. Maar gelukkig kunt u dat veranderen.  
 
In de nieuwe aanbesteding kiest de regio ervoor om de administratieve regels voor de 
jeugdhulp te verzwaren en de tarieven met gemiddeld 30% te verlagen. Dit heeft tot gevolg 
dat wij als gezinshuis en jongerenhuis onder onze kostprijs moeten gaan werken. Een 
kostprijs die nota bene afgelopen jaar door de VNG is vastgesteld. Dit gaan wij niet 



accepteren. Wie denkt dat wij in een tijd van een inflatie van 15% wel voor 30% minder 
kunnen gaan werken nodig ik uit samen met ons onze boeken in te zien.  
 
Wij zullen dus niet inschrijven op deze aanbesteding. Ook veel andere gezinshuizen zullen 
dezelfde keuze maken. In totaal zullen er minimaal 40 tot 60 gezinshuisplaatsen niet meer 
beschikbaar zijn voor de gemeenten uit onze regio. 40 tot 60 kinderen en jongeren uit 
Rivierenland die noodgedwongen geplaatst moeten worden buiten onze regio. Kinderen uit 
Groningen in Geldermalsen en kinderen uit Geldermalsen in Groningen. Wie snapt het nog? 
De zorg moest toch dichtbij? Ook deze gevolgen van dit systeem mag de gemeenteraad zich 
aantrekken. Maar gelukkig kunt u dat veranderen.  
 
Bij de voorbereiding van mijn toespraak viel mijn oog op agendapunt 12 van deze 
vergadering. 1 zin viel mij op in het raadsvoorstel: “Het doel van dit raadsvoorstel is om de 
raden te faciliteren in hun kader stellende en controlerende rol binnen de regionale 
samenwerking in de Regio Rivierenland.”  Er wordt 100.000 euro vrijgemaakt om dat doel te 
bereiken. Nog meer bureaucratie om de bureaucratie op te lossen.  
 
Ons advies is gratis: 
 
Neem als raad uw verantwoordelijkheid en neem het heft in handen. Zet het mes in deze 
collegebevoegdheid, zet het mes in deze gemeenschappelijke regeling en wordt weer baas in 
eigen huis.  
 
West Betuwe kan dit zelf, West Betuwe kan dit beter, West Betuwe kan dit goedkoper. 
Doe dit niet voor ons, doe dit niet voor uzelf maar doe dit voor de kwetsbare jongeren die 
onze hulp zo nodig hebben. 
 
Het is aan u, want u bent de baas.  
 
Dank voor uw aandacht.  
 
 
 
 
 


