
 

 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Raadsronde Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 

Datum 27 augustus, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Jongen 

Programmanummer 6 Sociaal domein 

Behandelend ambtenaar V Rond, de 
Telefoonnummer: 043-350 5686 
vanessa.de.rond@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Debat ter voorbereiding besluitvorming over het beleidskader Jeugd Zuid-
Limburg. Afweging maken om al dan niet in te stemmen met het voorliggende 
beleidskader Jeugd Zuid-Limburg. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In het tot stand komen van de doelstellingen per onderwerp (zie bijlage 'wat 
gaan we daarvoor doen?') is op verschillende momenten gesproken met 
professionals in de jeugdzorg, ouders en cliënten. 

In het voortraject van de besluitvorming is bij elke gemeente in Zuid-Limburg 
advies gevraagd aan de Sociaal Domein Adviesraad. De adviezen hiervan zijn 
verwerkt in het beleidskader. 

Op 11 juni en 18 juni hebben informatierondes plaatsgevonden. 

Inhoud  Er ligt een nieuw beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg voor. In 2014 is het 
vorige beleidskader op schaal van Zuid-Limburg opgesteld. Het voorliggende 
kader gaat in op de thema's en doelstellingen (zie bijlage 'Wat gaan we 
daarvoor doen?') voor de komende jaren en geeft ook een terugblik naar de 
afgelopen jaren. 

Het geeft een overall beeld van waar we staan op het gebied van jeugdzorg op 
schaal van Zuid-Limburg. 

Het beleidskader is opgesteld op schaal van Zuid-Limburg en gaat dus over de 
zaken die we als Zuid-Limburg gezamenlijk doen. Dit is nader geduid in de 
inleiding. 

Daarnaast worden er zaken opgepakt op schaal van Maastricht (de toegang tot 
jeugdhulp bijvoorbeeld) en op schaal van Maastricht-Heuvelland. 

Op schaal van Maastricht-Heuvelland is er een toekomstagenda 2022 
opgesteld die gaat over het sociaal domein. Hierin staat de doorvertaling van 
doelen en acties voor het bredere sociale domein voor gemeente Maastricht 
en het Heuvelland. De doorvertaling van het beleidskader jeugd is hier dus in 
feite al in opgenomen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Voorlegging beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 ter 
besluitvorming aan de Raad. 

 


