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Geachte meneer Garnier,

Vraag 1:
Zijn er momenteel Maastrichtse kinderen/ jeugdigen en /of gezinnen die onder behandeling vallen
van de William Schrikker Stichting? Zo ja, om hoeveel kinderen en/of gezinnen gaat het?
Antwoord 1:
Op dit moment krijgen 40 jeugdigen uit Maastricht ondersteuning van de William Schrikker Stichting
(WSS) in het kader van jeugdbeschermingsmaatregelen. De zorg voor deze jeugdigen wordt
gecontinueerd.
De kinderen voor wie de opnamestop geldt zijn nu nog niet in beeld. Pas nadat een kinderrechter
een maatregel in het gedwongen kader oplegt is bekend welke Gecertificeerde Instelling (GI) deze
zorg gaat leveren. Op basis van ervaringscijfers (jaarlijks stromen circa 80 jongeren in) is de
inschatting dat er in de periode van de opnamestop (21/6-30/9) ongeveer 23 mogelijk nieuwe
aanmeldingen voor WSS zouden zijn voor heel Limburg. We kunnen helaas niet op voorhand
aangeven hoeveel Maastrichtse kinderen dit betreft.

Vraag 2:
Is er op korte termijn voor deze gedupeerden een oplossing voor handen?

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

Antwoord 2:
Er is op korte termijn geen oplossing voorhanden omdat de jongeren nog niet zijn aangemeld bij
WSS. Het gaat om jongeren die nu nog geen maatregel in het gedwongen kader opgelegd hebben
gekregen. Zoals in de raadsinformatiebrief van 28 juni 2021 (2021.18886) staat beschreven zal WSS
met een voorstel komen hoe zij de komende maanden de zorg voor deze jeugdigen gaat
garanderen.
Oplossingen op korte termijn is ook niet zomaar voorhanden omdat - zoals ik eerder aan u heb laten
weten in de raadsinformatiebrief van 22 juni 2021 (2021.18118) - WSS de enige GI is die de kennis
en expertise bezit om deze jongeren te kunnen begeleiden. Samen met onze ketenpartners gaan we
daarom per casus op zoek naar de meeste geschikte oplossing. Wij hebben daags na de
aankondiging contact gezocht met onze ketenpartners voor overleg over de ontstane situatie.
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Vraag 3:
Bent u met zorgorganisaties in gesprek om de exodus van het personeel te bestrijden? (34% in ZuidLimburg)
Antwoord 3:
Ik ben, mede namens de andere jeugdzorgregio’s in Limburg, sinds 2018 met de GI’s in gesprek
over verbeteringen in de jeugdbeschermingsketen, onder andere om de knelpunten rondom
personeelsverloop aan te kunnen pakken. Er zijn in 2019 afspraken gemaakt met onze GI’s om hen
financieel wat meer armslag te geven door het berekenen van faire tarieven voor de
jeugdbescherming. Toen een primeur in Nederland. Uiteraard zijn wij hierover doorlopend met elkaar
in gesprek.
Vraag 4:
Op welke manier wordt er gekeken om de oorzaak op de korte termijn in de kiem te smoren?

Vraag 5:
U overweegt tijdelijk de subsidie te stoppen. Bent u met ons eens dat uiteindelijk de cliënten hiervan
de dupe zijn?
Antwoord 5:
Zoals in elke subsidierelatie hebben wij met WSS in de subsidiebeschikking afspraken gemaakt over
de zorg die WSS moet leveren aan de jeugdigen die aan de organisatie worden toegewezen. Op
deze afspraken is de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Maastricht van toepassing.
Het is mijn taak om als accounthoudende bestuurder voor de provincie Limburg de WSS te wijzen op
de door ons gemaakte afspraken. De subsidie wordt niet per direct gestopt. Deze wordt jaarlijks
achteraf verantwoord en beoordeeld aan de hand van de door ons gemaakte afspraken. De
afrekening over het jaar 2021 zal in kwartaal 1 van 2022 plaatsvinden. Dan zal worden bepaald of
WSS aan haar verplichtingen heeft voldaan.
Vraag 6:
Deze signalen zijn in de jeugdzorg helaas niet van vandaag. Bent u bereid om met collegae van de
Zuid-Limburgers gemeente een noodkreet richting Den Haag te lanceren?
Antwoord 6:
Ik heb inmiddels contact gehad met de vice directeur-generaal van het ministerie van Justitie &
Veiligheid om mijn bezorgdheid kenbaar te maken.
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Vragen ex art. 47 RvO

Antwoord 4:
Gemeenten hebben een beperkte invloed op de manier waarop de WSS haar personeelsbeleid en
werkdruk vormgeeft. Een eerste stap die is gezet is het verhogen van de tarieven van de GI’s in
2019. Hierdoor is het voor de GI’s mogelijk om een beter personeelsbeleid te voeren. Met de inzet
van zorg in het gedwongen kader gaan we niet lichtvaardig om. Een tweede stap die al is gezet is de
realisatie van een duurzame samenwerking tussen en met alle ketenpartners in Zuid-Limburg,
waarbij vooral wordt gekeken naar het belang van de jeugdigen. We moeten voorkomen dat
jeugdigen terecht komen in het gedwongen kader. Dit betekent dat we nog kritischer moeten kijken
of we voldoende ondersteuning bieden aan onze gezinnen. Hierin kunnen we nog stappen zetten en
deze nemen we mee in de regionale uitwerking van het transformatieplan jeugd 2023.
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Vraag 7:
Hoelang bent u al van deze penibele situatie op de hoogte?
Antwoord 7:
Zoals eerder aangegeven in de raadsinformatiebrief van 22 juni was ik pas op de hoogte van deze
situatie in de avond van 17 juni toen WSS mij liet weten met ingang van 21 juni een opnamestop te
hanteren. Voorafgaand aan dit moment zijn door WSS geen signalen afgegeven.
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