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Reactie op brief 3 april 2019 Jeugdhulp     

 
 
Geachte heer Jongen, 
 
 
8 April 2019 ontvingen wij uw brief in reactie op ons advies over uw beleidsplan jeugdhulp. 
Onze dank en waardering gaan naar u uit voor uw snelle reactie. 
 
Wij hebben uw reactie besproken in onze reguliere vergadering van 24 april 2019. De leden 
van de integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht vonden het noodzakelijk te reageren 
op uw brief. 
 
U heeft ons advies overgenomen uw beleidsplan jeugdhulp Zuid-Limburg een kadernotitie te 
noemen. Ook heeft u ons er op gewezen dat ‘op Zuid-Limburgse schaal een werkgroep 
analyse actief is 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.’ 
 
In ons advies over uw beleidsplan hebben wij u een aantal vragen meegegeven die in onze 
ogen belangrijk zijn om tot een diepgaande -waar nodig sociaal domein brede- analyse te 
komen. Wij zien een aantal van onze vragen (gedeeltelijk) beantwoord in hoofdstuk 3 van 
wat u nu ‘beleidskader jeugdhulp Zuid-Limburg’ noemt. Graag zouden wij zien dat u zich 
bereid verklaart onze vragen mee te nemen in uw Zuid-Limburgse analyse en dat u de 
antwoorden daarna met ons bespreekt. 
 
Hieronder volgen de vragen van de iASD Maastricht, aangevuld met vragen vanuit de 
Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht (CIMM) die wij na de afgave van ons 
advies hebben binnengekregen. De voorzitter van de CIMM heeft ons verzocht deze ten 
behoeve van de Zuid-Limburgse analyse aan u door te geven. De CIMM was echter op het 
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moment van formulering van hun vragen niet bekend met uw bijgestelde hoofdstuk 3 van 
uw beleidskader. In dat hoofdstuk geeft u met name al een antwoord op hun vraag 5. 
 
Vragen iASD: 
 

1. Hoe zit het met de preventie? Daar had u hoge verwachtingen van. 
2. Ook waren er hoge verwachtingen van het idee '1 gezin, 1plan, 1 regisseur’. Waarom 

werkt dit idee (nog) niet goed? Hoe komt het trouwens dat dit in Heerlen-Parkstad 
beter schijnt te werken? 

3. Worden de ingekochte arrangementen wel op de juiste manier ingezet? 
4. Ligt het (=de toename van het aantal jongeren in jeugdzorg) aan de kenmerken van 

jongeren en hun leefomgeving, zijn die problematischer geworden? 
5. Moet er niet veel meer en veel efficiënter iets worden gedaan aan de bestrijding van 

de armoede/sociale achterstanden? 
 

 
 
Vragen CIMM: 
 

1. Welk percentage van de probleemjeugd heeft een migratieachtergrond. De reden 
van deze vraag is dat die groep een geheel andere aanpak vereist. 

2. Welk percentage betreft een Multi problematiek van bijvoorbeeld eenoudergezin, 
langdurige armoede etc. 

3. Normale jeugdzorg is vaak niet meer toereikend en welk percentage van de jongeren 
vereist hoog specialistische zorg? Wie kan die geven?  

4. Is er zicht op het percentage van probleemjeugd dat niet wordt bereikt met de 
huidige methoden? Zo ja, hoe ziet dat eruit? Zo nee, gaat u dat onderzoeken? 

5. Wordt er wel nauw samengewerkt met o.a. scholen?  
6. Wie heeft de regie over de toegang tot jeugdzorg en met welke visie?  

 
Op ons advies ons ter advisering een (concept) beleidsplan jeugdhulp met realistische en 
haalbare doelstellingen en een implementatieplan voor te leggen, heeft u geantwoord dat er 
geen apart beleidsplan jeugdhulp voor Maastricht wordt gemaakt “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.” Uiteraard zijn wij het daarmee eens, maar wij vroegen ook niet om een 
beleidsplan apart voor Maastricht. Wij hebben u geadviseerd over uw conceptbeleidsplan 
jeugdhulp Zuid-Limburg. 
 
Wij hebben gezien dat u de bijlage ‘Wat gaan we daarvoor doen’ bij het beleidskader 
jeugdhulp Zuid-Limburg heeft bijgewerkt naar aanleiding van ons advies om met een 
implementatieplan te komen. Wij zien in de bijlage al een zekere monitoring van door u 
haalbaar geachte doelstellingen in de tijd, op grond van de huidige bevindingen. Mogen wij 
ervan uitgaan dat de resultaten van de (Zuid-Limburgse) werkgroep analyse waar nodig 
leiden tot verdere fine tuning van dit ‘implementatieplan’? 
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Naast al hetgeen aan werk wordt verzet om in Zuid-Limburg de transformatiedoelen 
jeugdzorg te bereiken en tot een cultuuromslag in de jeugdzorg te komen, zien wij de 
financiële tekorten en optredende wachtlijsten in de jeugdzorg met lede ogen aan. Wij 
wensen u en uw collega’s in het land veel succes met het bereiken van realistischer 
budgetten voor de financiering van de jeugdzorg. Ook in dat kader achten wij een 
diepgaande analyse van de problemen in Zuid-Limburg van groot belang! 
 
 
Namens de integrale Adviesraad Sociaal Domein Maastricht, tekenen 
 
 
 
 
 
 
Kees Eken,       Harry Visser, 
voorzitter       secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 


