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06-05-2016  Maastricht 
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 1992  
6201 BZ Maastricht 
 
 
Onderwerp: Art. 48 vragen inzake jeugdhulp  
 
 
Geacht college, 
   
Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor 
jeugdhulp. De gemeente Maastricht fungeert in dezen als centrumgemeente. Recentelijk heeft het 
CBS het rapport ‘Jeugdhulp 2015’ gepresenteerd waarin de resultaten zijn opgenomen van het eerste 
jaar jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.  
Jongeren en hun ouders kunnen hulp krijgen bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, 
hulp bij een verstandelijke beperking of hulp bij opvoedingsproblemen van de ouders. Partij Veilig 
Maastricht legt u de volgende vragen voor over de jeugdhulp in de gemeente Maastricht: 
 
Vragen over cijfers in het rapport ‘Jeugdhulp 2015’: 

1) Ten opzichte van 2012 is het aantal jongeren met jeugdhulp landelijk met vier procent 
gestegen. Kent de gemeente Maastricht ook een gelijke stijging of wijkt men af van het 
landelijke gemiddelde?  

2) De meeste hulptrajecten duren volgens de cijfers korter dan een halfjaar. Geldt dat ook voor 
de hulptrajecten in de gemeente Maastricht? 

3) Maastricht scoort in het rapport landelijk hoog als het gaat om verstrekte jeugdhulp in de 
categorie 0 t/m 17 jaar. Meer dan 11% van de Maastrichtse jongeren in deze 
leeftijdscategorie ontving jeugdhulp in 2015.  
Waardoor scoort Maastricht landelijk zo hoog?  

4) Graag ontvangen wij een overzicht over hoe de groep hulp ontvangende jongeren en ouders 
verdeeld is over de soorten jeugdhulp zoals in de aanhef genoemd.  
 

Vragen over de Maastrichtse aanpak: 
5) Wordt de jeugdhulp in Maastricht als toegankelijk ervaren? Zo niet wat gaat u hieraan doen? 
6) Voorkomen moet worden dat de meeste hulp wordt verleend na incidenten of een lange 

probleemperiode zonder hulp. Vandaar de vraag wat het aandeel is van de vroegsignalering 
in de Maastrichtse hulptrajecten?  
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7) Wat wordt gedaan om in een zo vroeg mogelijk stadium jongeren en hun ouders van gepaste 
hulp te voorzien? 

8) Hoe groot is het aandeel jongeren dat meerdere hulptrajecten tegelijkertijd doorloopt?  
9) In welke wijken in Maastricht lopen een bovengemiddeld aantal hulptrajecten?  
10) Is er voor deze wijken een speciaal actieplan?  

Zo ja, werpen deze actieplannen hun vruchten af?  
Zo nee, bent u van plan extra aandacht te besteden aan deze wijken inzake jeugdhulp? 
 

11) Is er een aanzienlijke kans op herhaling om na het doorlopen van het eerste hulptraject 
wederom jeugdhulp te ontvangen?  

12) Bij welke soort jeugdhulp ziet u dat herhaling van hulptrajecten met regelmaat voorkomt? En 
hoe kunnen wij als gemeente de kans op herhaling verkleinen? 

13) Ziet u dat jongeren die op jongen leeftijd jeugdhulp hebben ontvangen op latere leeftijd, in 
de groep van 18 t/m 22 jaar, wederom in aanraking komen met jeugdhulp? Is hier een 
duidelijke hulpcategorie aan te wijzen? 

 
14) Welke verbeterpunten zijn er vanuit de gemeente te initiëren om hulpverleningsinstanties 

beter met elkaar te laten samenwerken? 
 
Bij voorbaat dank, 
 
Niels Peeters, raadslid 
Namens de gemeenteraadsfractie van Partij Veilig Maastricht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


