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Geachte en beste wethouder Werkman, geacht College,
Met deze brief wil de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling (RMDO)
haar grote zorg uitspreken over de berichten in de media over het voorgenomen besluit van
de 13 Zeeuwse gemeenten om per 1 januari 2021 de samenwerking met Intervence te
beëindigen.
Ondanks dat we helaas deze recente ontwikkeling uit de media moesten vernemen, begrijpen
wij en gaan wij er vooralsnog van uit dat aan dit besluit een lang proces van onderzoek en
wikken en wegen vooraf is gegaan. Dit neemt echter niet weg dat er nu op korte termijn een
zorgelijke en onduidelijke situatie ontstaat voor de jongeren, hun ouders en de medewerkers
van Intervence.
Ook de berichten dat de diensten van Intervence nu zullen worden ondergebracht bij drie
andere jeugdzorg en -beschermingsinstellingen baart zorgen en de RMDO vraagt zich af hoe
dit te rijmen valt met de recent aangepaste Verordening Jeugdzorg, waarin wordt gestreefd
naar effectiviteit en efficiëntie, tenzij hiermee het terugbrengen van vier naar drie
dienstverleners wordt bedoeld.
De indruk ontstaat dat vooral jongeren en ouders afhankelijk van de diensten van Intervence
hier de dupe van gaan worden en deze opnieuw in een periode van onzekerheid, nieuwe
gezinsmanagers en andere veranderingen terecht zullen komen, die hun gezinssituatie niet
meteen zal verbeteren.
Vanuit de media ontstaat ook de indruk dat met name de financiële situatie van Intervence
en de gevolgen hiervan voor de 13 Zeeuwse gemeenten een belangrijk argument is geweest
om de relatie nu op korte termijn te beëindigen. Qua dienstverlening en interne
bedrijfscultuur lijken afgelopen jaar goede veranderingen teweeg zijn gebracht en was er een
eind gekomen aan wachttijden en vaak wisselende gezinsmanagers.
Volgens de RMDO zou het dan ook zeer te betreuren zijn wanneer financiën de doorslag
hebben gegeven, terwijl het verdelen van de diensten van Intervence over de drie andere
aanbieders nog geen enkele garantie biedt of op alle fronten de kosten en dienstverlening
wel binnen de door de 13 Zeeuwse gemeenten gestelde doelen gaat vallen.
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De RMDO roept het college en vooral wethouder Werkman als voorzitter namens de Zeeuwse
gemeenten op alles in het werk te stellen om de jongeren en hun ouders die van Intervence
afhankelijk zijn gerust te stellen en zekerheid te bieden in de continuïteit van de gevraagde
en nodige zorg en begeleiding.
Ook gaan wij ervan uit dat op korte termijn behalve voor alle cliënten ook voor alle
medewerkers van Intervence adequate oplossingen worden gezocht en gevonden. Zeker in
deze onzekere tijden waar kwetsbare jongeren nog meer onder druk komen te staan en hun
afhankelijkheid van goede zorg en begeleiding eerder toe- dan afneemt.
Het spreekt voor zich dat de RMDO immer bereid is, mits de ontwikkelingen rond het Covid19
virus dit (on)mogelijk maken, over deze brief in gesprek te treden met de verantwoordelijke
portefeuillehouder, beleidsadviseur en/of contactambtenaar Sociaal Domein om de nodige
toelichting of uitleg te geven of te ontvangen.
Vertrouwende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, kijken wij met
belangstelling uit naar uw antwoord.
Namens de RMDO, hoogachtend en vriendelijke groeten,
Rien Puyenbroek, voorzitter
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