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Geachte raadsleden, 

In de week van 6 september zijn wij geïnformeerd over het oordeel van de Commissie 

van Vertrouwenslieden (CvV) inzake het verzoek van Bureau Jeugdzorg om de 

cliëntenraad te ontbinden. Graag informeer ik u hierover. 

Tussen Bureau Jeugdzorg en haar cliëntenraad bestaat een langlopend conflict. Om een 

definitief oordeel te kunnen vellen is een Commissie van Vertrouwenslieden (CVV) 

ingesteld met deelname van leden die door beide partijen waren goedgekeurd. 

Donderdag 2 september 2021 hebben de betrokken partijen het oordeel ontvangen van 

deze CvV. De commissie is van oordeel dat de cliëntenraad (CR) structureel tekortschiet 

n de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten wier belangen hij 

dient te behartigen. Daarbij is er naar het oordeel van de commissie redelijkerwijs geen 

andere oplossing dan ontbinding van de CR zodat de commissie de Stichting Bureau 

Jeugdzorg Limburg toestemming geeft de CR te ontbinden. Op 3 september 2021 heeft 

e bestuurder van Bureau Jeugdzorg Limburg de CR onder 

Verwijzing naar de vervangende toestemming van de CW geïnformeerd over het besluit 

tot ontbinding van hun CR met onmiddelljke ingang 
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Uit het bericht in de Limburger van 08 september 2021 heeft u kunnen vernemen dat de 

leden van de inmiddels ontbonden cliëntenraad van plan zijn om in beroep te gaan tegen 

deze uitspraak en dat zij doorgaan met hun werkzaamheden. 

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 is bepaald dat tegen een 

beslissing van de CW in beroep kan worden gekomen bij de ondernemingskamer van 

het gerechtshof Amsterdam B Geeft aan dat een eventueel beroep bij de 

ondernemingskamer de ontbinding niet opschort en zij de cliëntenraad als ontbonden 

beschouwen. 
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Naar aanleiding van het bericht heeft de accounthoudende wethouder Bert Jongen 

(Maastricht) contact gehad mef en hem met nadruk gevraagd om zo 

snel mogelijk te zorgen voor een goede behartiging van de belangen van alle cliënten. De 

eeft aangegeven dat Bureau Jeugdzorg uiteraard de nodige actie 

onderneemt om in de nabije toekomst weer te beschikken over een representatieve CR 

die in constructieve samenwerking de gemeenschappelijke belangen van de cliënten 

behartigt. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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