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D66 vraagt aanpak lange wachttijd beschikkingen Jeugdhulp
D66 ontvangt signalen vanuit jeugdzorgorganisaties uit de stad dat het ontvangen van de
beschikkingen van aanvragen voor het ‘begeleiden’ van jeugdigen lang duurt. Men geeft
aan 3-9 maanden na een aanvraag op een beschikking te moeten wachten.
De fractie van D66 vindt dit veel te lang. Fractievoorzitter Franca Eurlings-Tonnaer heeft
daarom in de raadsvergadering van 9 oktober jl. aan het College gevraagd wat men er aan
gaat doen om de wachttijd tot het verkrijgen van een beschikking te verkorten. Het College
heeft bij monde van de wethouder aangegeven de lange wachttijden niet te herkennen,
maar dat een wachttijd van 3 tot 9 maanden te lang is.
Voor aanvragen die via de huisarts of via een gecertificeerde instelling verlopen en worden
verzameld, geldt een wachttijd. De gemeente is in overleg met de verwijzers om als er een
aanvraag binnenkomt, deze meteen op te pakken en dus niet eerst op te sparen.

D66 Maastricht organiseert onderwijsdebat
Op 8 oktober jl. organiseerde D66 Maastricht een onderwijsdebat in het StayOkay. De
fractie organiseerde dit debat omdat zij graag van de inwoners hoort wat hun mening is
over de actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs. Bij het peilen van de meningen van
de aanwezigen werd er gebruik gemaakt van diverse stellingen.
Daarnaast was er een driekoppig panel aanwezig dat na de reacties vanuit het publiek ook
haar mening over de diverse stellingen gaf maar ook antwoord gaf op vragen vanuit het
publiek.
Het debat werd bezocht door ongeveer een 60 tot 70 tal geïnteresseerden, variërend van
ouders tot leerlingen maar ook onderwijzers vanuit zowel het primair onderwijs als het
voortgezet onderwijs waren vertegenwoordigd. Voor een sfeerimpressie verwijzen wij je
graag naar onderstaand filmpje.

D66 vraagt waar jeugdzorgorganisaties terecht kunnen bij vragen in het
aanbestedingsproces
Het proces voor de inkoop jeugdzorg in 2019 loopt reeds. Voor de kleinere
jeugdzorgorganisaties uit de stad is gevraagd om in een zorgcoöperatiestructuur
samen te werken in dit aanbestedingsproces van zorginkoop. Vanuit de
zorgorganisaties wordt aangegeven dat dit een goed idee is, maar zijn er nog veel
onduidelijkheden rond de uitwerking hiervan. Het is voor deze kleinere
jeugdzorgorganisaties onduidelijk waar ze terecht kunnen met deze vragen. D66
maakt zich zorgen over deze signalen en heeft daarom mondelinge vragen aan het
College gesteld tijdens de raadsvergadering van 9 oktober jongstleden. Burgerlid
Johan Pas heeft het College gevraagd waar kleinere jeugdzorgorganisaties terecht

kunnen met vragen in dit aanbestedingsproces van zorginkoop. Ook vroeg hij of de
gemeente bereid is om de jeugdzorgorganisaties met vragen in het
aanbestedingsproces van zorginkoop tegemoet te komen, door aan de betrokkenen
een nota van inlichting te verstrekken.
Het College heeft hierop geantwoord dat er inderdaad een nota van inlichting wordt
verstrekt aan de jeugdzorgorganisaties in het aanbestedingsproces. In het hele
jeugdzorgdomein zijn er 260 aanbieders en dat is lastig om aan te sturen, maar de
gemeente wil graag helpen. Als aanbieders zich bij de gemeente melden met de
melding dat zij geen geschikte partners kunnen vinden, dan geeft de gemeente
gegevens van mogelijke samenwerkingspartners. Ook meldt het College dat de
gemeente vormen van samenwerking niet gaat afdwingen.
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