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Persbericht 
Eindhoven, 14 juni 2007 
 
 
Wachtlijstproblematiek bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling  
Noord-Brabant 
 
Naar aanleiding van een oriënterend onderzoek naar de wachtlijstproblematiek bij het Advies- 
en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) heeft de Zuidelijke Rekenkamer in een brief van 12 juni 
2007 aan Provinciale Staten van Noord-Brabant nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 
controle op specifieke financieringsvoorwaarden en voor een strikte hantering van normtijden 
voor wachtlijsten. 
 
De rekenkamer heeft in de periode januari – maart 2007 een oriënterend onderzoek ingesteld naar 
de wachtlijstproblematiek bij het AMK. Daarbij onderzocht de rekenkamer ook de toekenning door 
Provinciale Staten van extra financiële middelen voor het wegwerken van de wachtlijsten. Deze 
toekenning, bovenop de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen, heeft op 
verschillende momenten plaatsgevonden en is steeds vergezeld gegaan van specifieke door 
Provinciale Staten gestelde voorwaarden. De rekenkamer heeft vastgesteld dat in de rapportering 
richting Provinciale Staten vervolgens niet op systematische wijze is teruggerapporteerd over de 
mate waarin aan die voorwaarden is voldaan. Naar de mening van de rekenkamer is dit, vanuit het 
perspectief van een goede controle op de uitvoering van beleid, onwenselijk. De rekenkamer vindt 
het belangrijk dat rapportages aan Provinciale Staten een helder antwoord geven op de vraag of aan 
de voorwaarden die Provinciale Staten hebben gesteld is voldaan.  
 
De tweede bevinding van de rekenkamer betreft de hantering van normtijden voor wachtlijsten. Het 
was de rekenkamer opgevallen dat de staatssecretaris van VWS in een brief van 17 november 2006 
aan Gedeputeerde Staten een verschil van interpretatie signaleert over de definitie van het begrip 
wachtlijst. De provincie sluit op dit punt aan bij artikel 54 van het Uitvoeringsbesluit van de Wet op 
de jeugdzorg. In dat artikel staat dat binnen vijf dagen na een melding moet worden besloten of er 
al dan niet een onderzoek moet worden ingesteld, waarna het AMK binnen 13 weken na het besluit 
dient te oordelen of en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft. De staatssecretaris 
achtte dat op zich correct, maar merkte op dat de wachtlijst zoals zij die via de beleidsevaluatie 
krijgt aangeleverd, uit jeugdigen bestaat bij wie het onderzoek vijf dagen na de melding nog niet is 
gestart. De staatssecretaris was van mening dat deze uitleg van het begrip wachtlijst ook voor de 
provincie zou moeten gelden omdat, zoals de staatssecretaris het verwoordde “het niet alleen van 
belang is dat er een besluit genomen wordt, maar ook dat het onderzoek start om de situatie van 
mogelijke kindermishandeling zo snel mogelijk te beëindigen”.  
 
De rekenkamer heeft de gedeputeerde vervolgens de vraag voorgelegd of deze opmerking van de 
staatssecretaris heeft geleid tot een andere interpretatie van de normtijd, zoals door de 
staatssecretaris voorgestaan. In haar reactie op het onderzoek van de rekenkamer heeft de 
gedeputeerde, mevrouw drs. S.C. van Haaften-Harkema, bevestigd dat de provincie inderdaad de 
door de staatssecretaris gewenste wachtlijstdefinitie hanteert.  
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Overigens heeft de rekenkamer op basis van haar oriënterend onderzoek geconcludeerd dat er thans 
geen meerwaarde is voor een uitgebreid rekenkameronderzoek. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat er momenteel reeds veel onderzoek plaatsvindt naar de jeugdzorg in het algemeen en de 
organisatie van het Bureau Jeugdzorg (BJ) in het bijzonder, en daarmee ook naar de inspanningen 
om de wachtlijsten voor de AMK’s weg te werken.  
De rekenkamer blijft de ontwikkeling rond de wachtlijstproblematiek, waaronder de reikwijdte, 
opzet en uitkomsten van de huidige lopende onderzoeken, aandachtig volgen. 
 
 
             
Voor meer informatie:  
drs. P.W.M. de Kroon, directeur-secretaris, telefoon 040-2329338 / 06-18303489 
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