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Eijsden-Margraten: 13 oktober 2021 

Onderwerp: Opheffen instroomstop William Schrikker Stichting 

Geachte Raadsleden, 

Voor het zomerreces bent u geïnformeerd over de instroomstop van de 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 partij is die 

jeugdbeschermingsmaatregelen specifiek uitvoert voor de groep jeugdigen met een 

(lage) verstandelijke beperking, de zogenaamde (L)VB-doelgroep. 

De stichting heeft de coördinerend wethouder Jongen (gedwongen kader jeugdzorg) van 

centrumgemeente Maastricht laten weten dat de instroomstop per 1 oktober 2021 is 

opgeheven. 

De situatie in de jeugdbeschermingsketen blijft zorgelijk. De arbeidsmarktproblematiek en 

de overbelasting van jeugdzorgmedewerkers is een hardnekkig knelpunt dat niet 

eenvoudig is op te lossen. De vier jeugdzorgregio's zijn op provinciaal niveau samen met 

de Gl's doorlopend in gesprek om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn 

om de kwetsbaarheid in de jeugdbeschermingsketen te verminderen. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

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

Behandelidoor _ 
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William Schrikker Stichting 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

  om 

Postus 12685 

1100 AR Ansterdan ! 
& Per e-mail 

Ta 08852 60000 Aan de coördinerend wethouder 

008 52 60001 e 

Jeugdzorgregio Zuid-Limburg 

em L (geanonimiseerd)

Amsterdam, 28 september 2021 

Betreft: opheffen tijdelijke stop instroom nieuwe cliënten jeugdzorgregio's Limburg 

Geachte wethouder, 

Op 17 junijl. heb k u geïnformeerd dat de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & 

Jeugdreclassering (WSS JB&JR) in de jeugdzorgregio's n Limburg genoodzaakt was de instroom van 

nieuwe kinderbeschermingsmaatregelen stop te zetten. De periode daartoe loopt aanstaande vrijdag 

ten einde. 

De problematiek binnen de jeugdbeschermingsketen blijft ook WSS JB&JR raken. Desondanks is het 

gelukt het verzuim te reduceren en de bezetting van de teams op orde te krijgen, zij het in sommigen 

jeugdzorgregio’s nog met een aanvulling van tijdelijk personeel. De situatie is stabiel maar tegelijk 

ook nog kwetsbaar. Immers is de arbeidsmarktproblematiek en de overbelasting van 

jeugdzorgwerkers in de gedwongen hulpverlening niet opgelost. 

Een en ander betekent dat we, zoals toegezegd, vanaf aanstaande vrijdag zaken weer op zullen 

nemen. Aangezien we momenteel ook zaken overnemen di tijdelijk door het crisisteam opgepakt 

zijn, kan het voorkomen dat nieuwe casu in beginsel niet meteen door een vaste jeugdzorgwerker 

opgepakt kunnen worden. Wel zal een risicotaxatie uitgevoerd worden alsmede worden de meest 

noodzakelijke acties uitgezet om kindveiligheid te borgen. 

De afgelopen maanden hebben laten zien dat het probleem wat WS JB&JR ondervond een 

stelselprobleem is. Mede door goed overleg in de keten hebben wij voor nu de situatie kunnen 

keren. Ik hoop van ganser harte dat we als partners in de keten de goede ‘vibe' vast kunnen houden 

en in gezamenlijkheid kunnen bijdragen aan de oplossing van het bredere stelselprobleem. 

Met vriendelijke groet, 
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WILLIAM SCHRIKKER STICHTING JEUGDBESCHERMING & JEUGORECLASSERING MAAKT DEEL UI VAN (@} PARTNERS VOOR JEUGD 
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