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Onderwerp: Wachtlijsten Jeugdzorg in de stadregio Rotterdam 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
De afgelopen week is de discussie over de wachtlijsten in de jeugdzorg uitvoerig in de media 
geweest. Dit is voor ons reden om u hierover wat meer informatie te geven. Voor de wachtlijsten in 
onze gemeente zijn we afhankelijk van de stadsregio Rotterdam Rijnmond. In het kader van het 
programma Ieder Kind Wint zijn ambitieuze afspraken gemaakt om de gehele keten van de 
jeugdzorg te verbeteren. Gelukkig zijn daarvan de eerste resultaten inmiddels zichtbaar. Helaas 
leidt dit op dit moment nog niet tot een weggewerkte wachtlijst, waardoor het nog steeds zo is dat 
kinderen niet direct geholpen kunnen worden. De wethouders in de commissie jeugdzorg hebben 
met de verantwoordelijke stadsregionale portefeuillehouder afspraken gemaakt om hier volop te 
blijven inzetten. In de bijgevoegde factsheet van de stadsregio Rotterdam kunt u lezen welke 
inspanningen er verricht zijn en met welke resultaten.  
De Minister van Jeugd en Gezin heeft een maatregel aangekondigd aan de Rotterdamse en 
Amsterdamse regio’s als de wachtlijsten niet binnen een aantal weken verdwenen zijn. Wat die 
maatregel precies voor consequenties heeft, is op dit moment niet te zeggen. 
In de tussentijd gaan wij als gemeente Ridderkerk met veel inzet verder bij de invulling van ons 
preventieve jeugdbeleid. De wachtlijsten zijn immers structureel te beperken als er via preventie 
minder beroep op de geïndiceerde zorg gedaan wordt. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,  
de secretaris,      de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
 


