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Begrotingstekort Jeugdzorg
In onze ‘Zaterdag Live’ uitzending van zaterdag 1 december a.s. richten wij ons
- naast de actuele en culturele zaken – in het stamtafelgesprek op het thema
’Begrotingstekort Jeugdzorg’. Gasten aan tafel: Bas Timman (voorzitter Raad van
Bestuur Jeugdformaat en Samir Ahravi (fractievertegenwoordiger PVDA)
De gemeente Den Haag stevent dit jaar af op een tekort van maar liefst twintig miljoen euro op
de jeugdzorg. De wethouder was reeds lange tijd op de hoogte van dit probleem. Aanbieders
van jeugdzorg dienden dit jaar namelijk hogere declaraties in dan vorig jaar.
Ook wordt werken in de jeugdzorg steeds zwaarder. Onlangs protesteerden 2500 medewerkers
in Den Haag. Zij vinden, dat er vooral geld bij moet. De gemeente jeugdzorg hoeft dan niet
tegen een te laag tarief in te kopen en de kwaliteit van de zorg en de tijd per kind kan omhoog.
Kort gezegd, het werk in de jeugdzorg is zwaarder geworden, er is meer administratie te doen,
maar er zijn minder mensen om de zorg te bieden.
We willen in deze uitzending de kwestie van meerdere kanten belichten, zoals: ‘Welke maatregel
en kunnen worden getroffen om de kloof in het begrotingstekort te dichten?’ En: ’Is meer geld
de oplossing, of moet worden gekeken naar alternatieven voor de zorgstructuur?’.
Vanuit de studio aan De Dreef 247 in Den Haag zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op zaterdag, een twee
uur durend live televisie/radioprogramma uit. De programma’s van Discus Radio & Televisie hebben een
politieke, maatschappelijke en culturele inhoud.
ZATERDAG LIVE elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl of de Facebook pagina
. Televisie: Den Haag TV,
Ziggokanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Caiway kanaal 67 zie voor andere providers onze website
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur
op mobiel 06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

