
 

 

MOTIE  

art. 36 RvO  

 

Voorstel nummer 20-177 / agendapunt 24.m.1 

 

Onderwerp: Intervence – GI functie in Zeeland 

 

De raad van de gemeente Middelburg in vergadering bijeen op 10 december 2020 

 

De Raad,  

gehoord de beraadslaging, 

 

overwegende dat: 

- De raad op 1 december door het college werd geïnformeerd over het opzeggen van het contract van 

de 13 Zeeuwse gemeenten met Intervence; 

- Waarbij Intervence als zelfstandige organisatie zal ophouden te bestaan, en de casussen zullen 

worden overgenomen door de 3 andere GI's die actief zijn in de provincie Zeeland, te weten Leger des 

Heils, William Schrikker Groep en Briedis; 

- Zorgvuldigheid in deze besluitvorming boven snelheid dient te gaan, omdat de GI-zorg de meest 

kwetsbare jongeren in Nederland betreft; 

- Er in dit proces zeer zwaarwegende adviezen zijn uitgebracht van de landsadvocaat, de Inspecties 

Gezondheidszorg & Jeugd en de Jeugdautoriteit; 

- De adviezen van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Jeugdautoriteit wijzen op een aantal 

nog onvoldoende in kaart gebrachte risico's, zoals het in beeld brengen van of en hoe de drie 

overnemende GI’s de Zeeuwse GI-casussen over gaan nemen; 

- De adviezen van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en de Jeugdautoriteit daarom wijzen op het 

belang van een goed uitgewerkt plan van aanpak voorafgaand aan definitieve besluitvorming; 

- Dit plan van aanpak nog niet gereed is en ook niet gereed zal zijn op15 december, de datum waarop 

de besluitvorming in de colleges is voorzien; 

 

verzoekt het college:  

 

- Definitieve besluitvorming uit te stellen totdat gevolg is gegeven aan de adviezen van de Inspecties 

Gezondheidszorg & Jeugd en de Jeugdautoriteit, in de vorm van een uitgewerkt en door de 

adviserende instanties goedgekeurd plan van aanpak. 

• Verzoekt het college: 

• De adviezen van de landsadvocaat, de jeugdautoriteit en de rijksinspecties zorgvuldig, en bij 

verantwoording achteraf herleidbaar, mee te wegen; 

• Zorg te dragen voor een tijdig en realistisch plan voor zorgvuldige continuering van zorg voor de 

cliënten van Intervence; 

• Rekening te houden met een realistische en zorgvuldige omgang van het personeel van Intervence 

in de vorm van een sociaal plan. 

• Zich zo nodig in te zetten voor opschorting danwel herziening van het besluit over contractering, 

wanneer niet zorgvuldig, tijdig en in de juiste volgorde aan het voorgaande kan worden voldaan. 

 



Namens de fracties van  

 

PvdA,    GroenLinks,   SP,   

Caroline Diepeveen  Petra de Ruiter   Huib Ghijsen  

 

VVD,    fractie Onderdijk,   D66, 

Alex Wöhler   Hilde Onderdijk   Bas van der Reest 

 


