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Nummer 

Voorstelnummer 2019-2315 Integraal sociaal beleid 2019-2024 

Datum Donderdag 28 maart 2019 

Onderwerp Breed uitrollen Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke 
Gezondheidszorg (POH-GGZ) kind-jeugd 

Indiener Mw. M.J. Molengraaf, fractie CU-SGP 
Mw. J. van Oversteeg, fractie CDA (mede-indiener) 

Vergadering De raad van de gemeente Gorinchem in vergadering bijeen op 
donderdag 28 maart 2019 

Inhoud motie Ondergetekenden stellen de volgende motie voor: 

De Raad verzoekt het college, in de uitvoeringsplannen Sociaal 
Domein, de ondersteuning van de huisartsen, door de inzet van de 
POH-GGZ kind-jeugd, breed uit te rollen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Motivering ln het raadvoorstel Integraal sociaal beleid 2019-2024 wil het college de 
omslag maken van zorg naar preventie door: 

alle kinderen die ondersteuning nodig hebben, die ook te bieden; 
effectieve, snel- beschikbare en relevante zorg voor elk kind in 
problemen; 
het voorkomen van escalatie en crisissituaties 

Echter de wachtlijsten voor de specialistische zorg zijn (te) lang. 
Door de huisarts een centrale rol te geven, organiseren we de 
ondersteuning zo dicht mogelijk op onze inwoners. 
De gemeente Gorcum is al op kleine schaal gestart met een pilot POH 
GGZ kind-Jeugd bij enkele huisartsen. 

ln de gemeentes Leeuwarden, Enschede en Nijmegen financiert de 
gemeente de inzet van POH-GGZ kind-jeugd bij huisartsen met als 
resultaat: 

- dat de wachttijd slechts enkele weken is; 
- 70 tot 75% van de kinderen voldoende is geholpen; 
- verwijzingen naar de specialistische GGZ wordt voorkomen. 

Ondertekening Gorinchem, 28 maart 2019 

Mw. M.J. Molengraaf 
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Mw. J. van Oversteeg 

Deze motie is unaniem aangenomen/ verworpen met ..... stemmen voor 
en ..... stemmen tegen. 
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