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Eijsden-Margraten: _29 juni 2021 

Onderwerp: Tijdelijke stop instroom nieuwe cliënten William Schrikker Stichting 

Geachte raadsleden, 

Op 17 juni 2021 heeft de William Schrikker Stichting aan centrumgemeente Maastricht 

een brief gestuurd waarin zij aangeeft voor het onderdeel! jeugdbescherming in onder 

andere de jeugdregio Zuid-Limburg een opnamestop te gaan hanteren van 21 juní tot en 

met 30 september 2021. Wij willen u hierover informeren en op de hoogte houden van de 

voortgang n dit dossier. 

William Schrikker Stichting 

De William Schrikker Stichting (WSS) is één van de drie gecertificeerde instellingen (Gl's) 

die wij subsidiëren voor de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen, waarbij de 

WSS de enige partijis die jeugdbeschermingsmaatregelen specifiek uitvoert voor de 

groep jeugdigen met een (lage) verstandelijke beperking, de zogenaamde (L)VB- 

doelgroep. De WSS stelt dat deze opnamestop een gevolg is van de aanhoudende 

formatieproblemen als gevolg van hoog ziekteverzuim, hoog verloop en een krappe 

arbeidsmarkt van de jeugdzorg en specifiek jeugdbescherming. De WSS geeft aan dat zij 

daardoor te maken heeft met een overbelasting van medewerkers en het leveren van 

kwaliteit. Ditis overigens geen onbekend signaal in andere delen van het land. 

In Limburg hebben we hierom in 2019 juist afspraken gemaakt met onze G!'s om hen 

financieel wat meer armslag te geven door het berekenen van faire tarieven voor de 

jeugdbescherming. Toen een primeur in Nederland. 

Wij zijn zeer geschrokken en teleurgesteld over de manier waarop de WSS deze 

problematiek 1 werkdag voor de ingangsdatum heeft gecommuniceerd, zonder vooraf 
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ketenbreed te zoeken naar een oplossing. Wat ons betreft is het onacceptabel om op 

deze wijze de deur te sluiten voor de meest kwetsbare gezinnen. Temeer nog omdat er 

n mei 2021 een gezamenlijk bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden en daar geen 

signalen zijn afgegeven 

Vervolgtraject 

Uiteraard is meteen actie ondernomen naar aanleiding van het bericht. Namens de vier 

jeugdregio's van de provincie Limburg heeft wethouder Jongen op 22 juni een brief 

gestuurd aan de WSS waarin zij worden gewezen op de gemaakte afspraken en op de 

verantwoordelijkheid die zij dragen bij het oppakken van casussen wanneer de 

kinderrechter de WSS aanwijst als meest passende jeugdbeschermingsorganisatie. 

Op 25 juni heeft wethouder Jongen van Maastricht telefonisch contact gehad met Dhr. 

van Uchelen, landelijk directeur van de William Schrikker Groep 

Dhr. van Uchelen heeft meteen zijn oprechte excuses gemaakt voor de manier waarop 

de opnamestop bij de gemeenten in Zuid-Limburg bekend gemaakt is. Dhr. van Uchelen 

was in de veronderstelling dat er eerder met de gemeenten gecommuniceerd zou worden 

over het (toen nog) voorgenomen besluit. Hij had er begrip voor dat wij de huidige situatie 

onacceptabel vinden. 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

1. Het WSG komt met een voorstel/plan hoe ze de komende maanden gaan 

acteren. 

2. Onderdeel van dat voorstel is dat de WSG actief blijft meedoen in het (ambtelijk) 

overleg met ketenpartners om tjdelijke oplossingen te zoeken. 

3. WSG is bereid om in zeer urgente gevallen kinderen n behandeling te nemen. 

Voorwaarde is wel dat de Raad van de Kinderbescherming daar terughoudend 

mee omgaat. 

Het gaat over circa 23 kinderen n heel Limburg 

De situatie is niet landelijk: het betreft Oost-Brabant en Limburg 

Dhr. van Uchelen heeft bevestigd dat het — in tegenstelling tot Brabant — geen 

conflict over de tarieven betreft. WSG is tevreden over de overeenkomst die vorig 

jear afgesloten is. Het betreft puur een personeelsprobleem 

onn 

Kermn van de afspraken is dat WSG samen met de gemeenten en de andere 

ketenpartners actief meezoekt naar tijdelijke oplossingen zodat de kinderen 

niet de dupe worden van de aannamestop. 

Naast deze acties is er ook al gestart met het zoeken naar andere oplossingen. De vier 

centrumgemeenten van de provincie zijn sinds vrijdag 18 juni in gesprek met onze 

ketenpartners (waaronder de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, 

Leger de Heils, de VNG). Dit s niet gemakkelijk en vergt veel tijd en capaciteit binnen 

onze jeugdregio. 

Wij hopen u bij deze voor nu voldoende te hebben geïnformeerd over deze ontwikkeling 

binnen de jeugdzorg. 



Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
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