
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst informatieronde (voortzetting 11 juni) 

Onderwerp  Informatieronde Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 

Datum Behandeling  18 juni 2019 
Portefeuillehouder  Wethouder Jongen 
Aanwezig  Woordvoerders en overige raads/burgerleden (totaal 12), 6 ambtenaren, en 2 

burgers/afgevaardigden organisaties 
 

Woordvoerders  Es Sadki (CDA), Demas (D66), Van Thor (SAB), Van Est (50PLUS),                     
Limpens (VVD), Grippeling (PVV), Boelen (SPM), Jacobs (PvdA), Garnier (PVM) 

Voorzitter  René Betsch 
Secretaris  Bart Golsteijn 
Samenvatting en afspraken  De voorzitter heet iedereen welkom bij de voortzetting van de informatieronde en 

benoemt de parallele sessie. Tevens schetst hij de inhoud en het verloop van 
deze ronde. De wethouder krijgt vervolgens het woord en gaat verder met de 
beantwoording van de openstaande vragen uit de eerste termijn. Gedurende de 
beantwoording geeft de voorzitter desgevraagd aan dat de vragen van partijen 
die nu niet in de ronde zijn vertegenwoord ook beantwoord worden en via de 
geluidsopname zijn terug te luisteren. In de tweede termijn en bij interruptie 
leveren de aanwezige woordvoerders een bijdrage. Zij stellen vragen en maken 
opmerking over o.a: vroegsignalering i.r.t. de hulpvraag, aanbod creëren door 
overmedicaliseren, bereikbaarheid regisseurs, positionering regisseurs, looptijd 
van het kader i.r.t. het lopende jaar 2019, high trust high penalty, doelen 
gezinsplannen, publieksvriendelijke versie verordening, de gevolgen voor het 
kader bij afwijzing door één gemeente, periodes en evaluatie van pilots, oplossen 
knelpunten, inhoud kwartaalgesprekken met zorgaanbieders, relatie met project 
blauwe zorg, mate van duidelijkheid over welke zorgverleners er allemaal zijn.   
 
De wethouder - ambtelijk ondersteund - beantwoordt de vragen.  
 
De voorzitter sluit vervolgens de informatieronde 

Toezeggingen  1. Na het zomerreces volgt de publieksvriendelijke versie van de 
verordening. 

2. Na het zomerreces volgt een overzicht met verwijzingen van initiatieven. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
Rondebriefje Informatieronde (voortzetting) 

Onderwerp Informatieronde Beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 

Datum 18 juni (voortzetting 11 juni 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 De Raad is voldoende geïnformeerd over de stand van zaken van de 
uitvoering van het jeugdbeleid op schaal van Zuid-Limburg en Maastricht en de 
doelstellingen voor de komende jaren, zodat na de zomer een besluit genomen 
kan worden over de vaststelling van het beleidskader Jeugdhulp. 

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. 

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 Bespreking van beleidskader Jeugdhulp Zuid-Limburg 2019-2022 in een 
raadsronde ter afweging besluitvorming. 

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

 


