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Geachte  meneer  Visser,  
  
Dank  voor  het  advies  van  de  Adviesraad  Sociaal  Domein  inzake  het  beleidsplan  Jeugd.  
In  deze  brief  wil  ik  u  aangeven  op  welke  manier  uw  advies  verwerkt  is.  Per  onderdeel  van  uw  advies  
is  dat  hieronder  weergegeven.  
  

1.   Op  grond  van  onze  bevindingen  adviseren  wij  u  uw  conceptbeleidsplan  jeugdhulp  een  
kadernotitie  te  noemen.  
Dit  advies  hebben  wij  overgenomen.  U  heeft  gelijk  dat  de  doelstellingen  en  intenties  die  op  
schaal  van  Zuid-Limburg  beschreven  zijn  meer  een  kader  vormen  dan  een  concreet  
beleidsplan.  U  ziet  in  de  bijlage  dat  de  term  beleidsplan  vervangen  is  door  beleidskader.  
  

2.   Daarnaast  adviseren  wij  u  breder,  integraler  te  onderzoeken,  hoe  het  komt  dat  bij  een  totaal  
kleiner  aantal  kinderen  die  de  afgelopen  jaar  zijn  geboren,  het  aantal  jeugdigen  die  
jeugdhulp  ontvangen,  is  toegenomen.  Daarvoor  hebben  wij  u  in  dit  advies  een  overigens  niet  
uitputtend  aantal  vragen  meegegeven.    
Dit  advies  zullen  wij  oppakken  in  breder  verband  dan  Maastricht.  Op  schaal  van  Zuid-
Limburg  is  een  werkgroep  analyse  actief  die  bezig  zijn  met  de  duiding  van  jeugdhulp  cijfers.  
De  cijfers  over  2018  zullen  daarin,  zodra  ze  definitief  zijn,  worden  meegenomen.  Samen  met  
de  lokale  kennis  over  de  werkwijze  in  Maastricht  moet  het  mogelijk  zijn  om  deze  duiding  
verder  te  gaan  maken.  Deze  kan  dan  landen  in  de  monitor  sociaal  domein  die  tweemaal  per  
jaar  aan  de  Raad  gestuurd  wordt.  

  
3.   Wij  adviseren  u  ons  daarna  -ter  advisering-  te  voorzien  van  een  (concept)  beleidsplan  

jeugdhulp  dat  gaat  bestaan  uit  realistische,  haalbare  doelstellingen  die  zijn  gebaseerd  op  
een  fundamentele  analyse  van  de  geconstateerde  problemen.  Een  conceptbeleidsplan  dat  
vergezeld  gaat  van  een  implementatieplan  dat  meer  is  dan  het  noemen  van  intenties.  
In  het  implementatieplan  dat  wij  voor  ogen  hebben,  kunt  u  -ook  in  de  tijd-  de  lijnen  uitzetten  
die  concreet  en  meetbaar  zijn  op  basis  van  de  in  het  beleidsplan  vastgestelde,  realistische  
doelstellingen.  Doelstellingen  die  voortvloeien  uit  een  fundamentele  en  integrale  analyse  van  
de  problemen  waar  u  nog  tegenaan  loopt.  Aan  het  eindpunt  en  tussentijds  kunt  u  dan  
nagaan,  of  de  (tussentijdse)  doelstellingen  bereikt  zijn.  En  zo  niet,  het  plan  mogelijk  bijstellen  
dan  wel  de  beoogde  doelen  aanpassen.  
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DATUM 
3  april  2019  

De  uitwerking  van  het  beleidskader  Zuid-Limburg  naar  lokale/subregionale  doelen  is  reeds  
gedaan  in  de  toekomstagenda  Sociaal  Domein  Maastricht-Heuvelland.  Deze  is  samen  met  
inwoners  tot  stand  gekomen.  Er  wordt  dan  ook  geen  apart  beleidsplan  Jeugd  gemaakt  voor  
Maastricht  aangezien  op  lokale  schaal  de  samenhang  met  de  overige  sociaal  domein  
thema’s  en  de  regio  Maastricht-Heuvelland  erg  groot  is  en  de  doelen  en  acties  ook  in  die  
samenhang  opgepakt  moeten  worden.  
In  het  beleidskader  Zuid-Limburg  is  in  hst.  3  nog  een  uitgebreidere  terugblik  toegevoegd  met  
een  concludering  waarom  bepaalde  transformatiedoelen  nog  onvoldoende  bereikt  zijn.  Ook  
is  aan  de  bijlage  ‘Wat  gaan  we  daarvoor  doen’  een  overzicht  toegevoegd  met  mijlpalen  en  
doelstellingen,  die  meer  richting  geven  en  te  monitoren  zijn.  

 
  

4.   Derhalve  adviseren  wij  u  monitoring  als  apart  onderdeel  toe  te  voegen  aan  uw  beleidsplan  
en  implementatieplan  jeugdhulp  Zuid-Limburg.  
Dit  is  toegevoegd  in  het  beleidskader  Jeugd  Zuid-Limburg  en  zal  uitgevoerd  worden  aan  de  
hand  van  de  mijlpalen  en  doelen  die  benoemd  staan  bij  elk  thema  in  de  bijlage  ‘wat  gaan  we  
daarvoor  doen’.  

  
  
In  de  bijlage  treft  u  het  aangepaste  concept  beleidskader  Jeugd  Zuid-Limburg  aan,  dat  ik  zal  
voorleggen  aan  de  Raad  ter  besluitvorming.  
Ik  hoop  u  hiermee  voldoende  geïnformeerd  te  hebben.  
  
  
Hoogachtend,  
  
  
  
Bert  Jongen,  
Wethouder  Onderwijs,  Jeugdzorg,  Studentenstad  en  Sport.  


