10 | OPINIE

Den Haag Centraal | Donderdag 6 mei 2021

‘Minister van Kinderen dringend nodig’
Misstanden (zoals kinderen die te lang
wachten op hulp) moeten worden
opgeheven. Het roer van de mammoettanker ‘Decentralisering’ moet om en
een speciale minister zou leiding
moeten geven aan dat proces, meent
Philip Veerman.
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Informateur Herman Tjeenk Willink stelde voor
om overeenkomsten te bereiken op vier à vijf grote maatschappelijke thema’s. Als thema’s noemde
hij het functioneren van de overheid, klimaatproblemen, maatschappelijke tegenstellingen op de
arbeidsmarkt en onderwijs. Onbegrijpelijk is dat
niet zonneklaar is dat de situatie van kinderen
in dit land een ander thema moet zijn. Sinds het
regeerakkoord van de VVD en de PvdA in 2012,
met de daarin gelanceerde decentralisatie van de
jeugdzorg, is de situatie van kinderen in de knel
ernstig verslechterd. In 2014 wees de Rekenkamer
Den Haag de gemeente erop dat zij geen zicht had
op de risco’s die betere jeugdzorg belemmeren. In
2015 toen jeugdzorg op het bordje van de gemeente kwam, bleken de risico’s onderschat.
Opmerkelijk is dat minister Sander Dekker van
Rechtsbescherming en staatssecretaris Paul Blokhuis van Welzijn, Volksgezondheid en Sport op 30
maart een brief naar de Tweede Kamer stuurden
met een ‘Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming’ waaruit duidelijk wordt dat de decentralisatie vrolijk doorgaat. Het rapport deed mij
denken aan het gezegde dat een kameel een paard
is, ontworpen door een commissie. Het lijkt wel
alsof de opstellers van de voorstellen in het ‘Toe-

Sinds 2012 is de situatie van kinderen in de knel ernstig verslechterd, volgens Philip Veerman. | Illustratie: Liam van Dijk

komstscenario’ de ernst van de situatie bagatelliseren. Jammer dat we niet, zoals bij Afghanistan,
kunnen toegeven dat wat we beoogden niet gaat
werken. Gemeentes kunnen de nieuwe taken niet
aan zonder een deltaplan met financiële hulp en
de rijksoverheid moet weer actiever worden.
Recent kwam Cees Hoefnagels, een klinisch
psycholoog die zijn sporen verdiende in de strijd
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Aankondiging
nieuwe zendmachtiging
Lokale Omroep Den Haag

tegen kindermishandeling, met het idee dat er een
minister van Kinderen zou moeten komen. Hij
startte een groep (waaraan ik ook deelneem) om
voor zo’n minister te lobbyen en die startte een
petitie (zie: www.52stemmen.nl). Zo’n nieuw ministerie is vast tegen het zere been van de huidige
secretarissen-generaal, die onlangs samen de informateur in een brief waarschuwden geen aparte
nieuwe ministeries op te zetten.
Haagse jongeren
Angelica Balatbat is een Haagse jongere die deel
uitmaakt van de Augeo jongeren-taskforce. De
jongeren van de taskforce zoeken beleidsmakers
op en geven die hun mening. Angelica: ‘Ik zie om
mij heen veel leed. Jongeren weten niet dat ze
rechten hebben. Een minister moet zorgen dat
jongeren gehoord worden. Den Haag is een heel
diverse stad en ik zie zorgongelijkheid tussen
kinderen in wijken. Een minister moet zorgen dat
kinderen hoog op de politieke agenda komen en
blijven. De minister hoeft maar in Den Haag zijn
of haar hoofd uit het raam te steken om te zien
hoe mis het is.’
Iemand die daarvan kan getuigen is Sylvana van
‘de Achterban’, een groep jonge vrijwilligers van
het Straat Consulaat. Sylvana zet zich met de Ach-

terban in voor daklozen, thuislozen en verslaafden in Den Haag. Sylvana: ‘Ik vind een minister
van Kinderen een goed idee, mits hij of zij zich
ook gaat inzetten voor 18+ (de jongvolwassenen).
We zitten te springen om echte regie van een
minister. Wachtlijsten zijn te lang en doorstroom
naar geschikte huisvesting faalt overal. Een minis-

‘We zitten te springen
om echte regie van
een minister’
ter moet falende zorgaanbieders tot de orde kunnen roepen. Ik ga wel mee met een jongere naar
het daklozenloket. Een jongere die in Den Haag
verblijft maar officieel geen ‘regiobinding’ heeft,
vangt bot. Zoiets is een voorbeeld waar op een
landelijk niveau iets aan moet gebeuren en waar
een minister van Kinderen en Jongeren ook iets
aan kan doen.’
Dr. Philip Veerman is gz-psycholoog en deskundige rechten
van het kind te Den Haag.

uw mening
Op 26 februari 2022 loopt de zendmachtiging van de huidige lokale
omroep, Stichting Stadsomroep Den Haag (Den Haag FM/TV), af.
Dit betekent dat geïnteresseerde partijen en organisaties voor
de nieuwe concessieperiode van vijf jaar een aanvraag
kunnen indienen.
De aanvraag voor het verkrijgen van de zendmachtiging moet
vóór 26 augustus 2021 bij het Commissariaat voor de Media
(artikel 7, Mediaregeling 2008) in Hilversum worden ingediend.
Na het verkrijgen van de zendmachtiging kan de lokale omroep bij
gemeente Den Haag een subsidieverzoek indienen conform de eisen
die zijn vastgelegd in de mediawet.
Kijk voor meer informatie op
www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen
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‘Niks drumbands, festivals
en demonstraties!’
In tegenstelling tot de heer
Adri Duivesteijn (zie DHC 22
april) kan ik me geheel vinden in de opzet van en de filosofie achter het ontwerp van
het nieuwe Spuiplein.
Ik gruw juist van het idee
van de oud-wethouder van
grootscheepse culturele manifestaties midden in de stad.
Daar hebben we andere plekken voor, zoals het Zuiderpark en het Malieveld. Bovendien leent de beperkte ruimte
die het Spuiplein biedt zich
daar niet echt voor. Belangrij-

ker is de gedachte dat we juist
in dat midden van ons toch al
versteende en ietwat zielloze
stadshart een rust plek creëren waar ruimte is voor lekker lummelen en eventueel
kleinschalige bijdrages. Zoals
in Bryant Park in New York,
al is de schaal daar wat groter,
maar het idee, naar rato van
de stad, hetzelfde: geef een
breed publiek voor ieder wat
wils in een groene omgeving
waar onthaast wordt.
Niks drumbands, festivals
en demonstraties, mijnheer

Duivesteijn, ze horen u al
aankomen, de bibliotheekbezoekers, de krantenlezers en
de Amare-gangers, die zich
verheugen op een balletvoorstelling of gaan luisteren naar
het Residentie Orkest.
Ik denk dat zij en anderen
in de stad juist snakken naar
een wat meer dorpsachtige
invulling na twee decennia
grootstedelijke verstening en
verkilling.
Carsten de Koning,
Den Haag
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