MOTIE
Aan

College van Burgemeester & Wethouders van Kerkrade

Betreft

Motie ex artikel 34 RVO inzake ‘Jeugdzorg’.

Datum

10 november 2021

Geacht College,
Hieronder treft u namens de fractie van de VVD Kirchroa een motie aan inzake
Jeugdzorg.
Wij verzoeken u deze motie in stemming te brengen tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 10 november 2021
Overwegende dat:
-

het gemeentelijk jeugdhulpbeleid twee hoofddoelstellingen kent, te weten
‘geen kind tussen wal en schip’ en ‘uitvoering binnen budgettaire kaders’;

-

blijkens berichten uit de media (o.a. in ‘Dagblad de Limburger’ van 25 mei
2021) en gesprekken met ouders de indruk ontstaat dat eerstgenoemd
kader ‘geen kind tussen wal en schip’ in een aantal casussen niet haalbaar is
gebleken.

-

uit intern onderzoek wel degelijk blijkt dat kinderen het door de
zorgaanbieder voorgestelde zorgarrangement niet of slechts ten dele
ontvangen;

-

er voor deze ouders/verzorgers na afwijzing geen mogelijkheid is voor
formeel verweer / beroep;

-

het gemeentelijk beleid in formeel, onafhankelijk verweer/ beroep niet
voorziet;

-

de gemeenten in Zuid-Limburg samenwerken op het gebied van de inkoop
van Jeugdhulp en wel binnen een Gemeenschappelijke Regeling
(CENTRUMREGELING VERWERVING JEUGDHULP REGIO ZUID-LIMBURG
2019), waarbij de gemeente Maastricht fungeert als centrumgemeente en
zorg draagt voor alle zaken omtrent inkoop, contractering, facturatie en
monitoring.

Verzoekt het college:
-

De mogelijkheden te onderzoeken om de (nieuwe) gemeenschappelijke
regeling ‘Jeugdhulp regio Zuid-Limburg’ te voorzien van een voorziening die
ouders / verzorgers in staat stelt om bij een onafhankelijk extern orgaan in
verweer / beroep te gaan tegen een voorgesteld zorgarrangement.
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Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Kerkrade, in zijn openbare vergadering
d.d. 10 november 2021 en gaat over tot de orde van de dag.
Met vriendelijke groet,
VVD Kirchroa
Wim de Groot
Fractievoorzitter
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