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Geachte heer Bemelen,
Inleiding

Bij brief van 7 januari 2019 hebt U namens de PvdA Landgraaf een 7-tal artikel 41 vragen gesteld
inzake de wijziging in de basishulp jeugd en naar aanleiding van een aan portefeuillehouder Alex
Schiffelers alsmede aan alle Raadsleden toegestuurde brief van mevrouw van Rhee van Balans
Limburg.
Beantwoording

Vraag 1: Floe zijn ouders die gebruikmaken van de basishulp jeugd op de hoogte gesteld van het
feit dat de basishulp jeugd met ingang van 1 januari uitgevoerd wordt door JENS?
Antwoord: Er is in dit geval vanuit de hulpverleners (in dit geval Talent) gecommuniceerd en
telefonisch contact gezocht door een medewerkster van ons Jeugdteam. Daar waar nodig, zo ook
hier, is de zorg kortdurend verlengd, in dit geval tot 1 april 2019, door middel van toegezonden
beschikkingen. Uitgangspunt daarbij is steeds geweest de zorgcontinuïteit.
Vraag 2: Wat zijn de gevolgen van deze wijziging voor betrokkenen?
Antwoord: Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor betrokkenen. Het gesprek met één van de
toegangsmedewerkers van het jeugdteam Landgraaf is op gang. Pas na 1 april 201 9 zijn er mogelijk
gevolgen (bijvoorbeeld beëindiging indien geen zorg meer nodig is of wijziging van aanbieder naar
JENS). Tot 1 april is de zorgcontinuïteit geborgd.
Vraag 3: Zijn er meer kinderen en hun ouders die op deze manier tussen wal en schip zijn geraakt
of mogelijk gaan raken?
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Antwoord: Wij hebben ervoor gezorgd dat de zorgcontinuïteit in alle gevallen gewaarborgd is door
de zorg van alle mensen die in januari of februari afliep kortdurend te verlengen. Dat betekent dus
dat niemand tussen wal en schip is gevallen met letterlijk een uitzondering ontstaan door
misgelopen info vanwege een verhuizing vanuit Heerlen.
Vraag 4: Welk opties zijn er voor deze mensen? Antwoord: zie vraag 3.
Vraag 5: Was het college op de hoogte van deze situaties, waarvan de indicatie begin 201 9 afloopt?
En heeft het zich gerealiseerd wat de gevolgen zijn voor deze mensen nu zij (tijdelijk) zonder hulp
komen te zitten? Zo ja, wat heeft het college gedaan om de mensen te informeren en te helpen.
Antwoord: Onder verwijzing naar de antwoorden op de vragen 1 tot en met 3: er is niemand zonder
hulp komen te zitten, de zorgcontinuïteit is steeds gewaarborgd geweest en blijft uitgangspunt.
Vraag 6: Wat wil en kan de gemeente Landgraaf voor deze kinderen en hun ouders betekenen, op
zowel de korte als de lange termijn.
Antwoord: Binnen de verlengde tijd van hulpverlening wordt individueel bekeken en beoordeeld of
de hulp wordt voortgezet of anderszins. Dit gaat in samenspraak met de mensen zoals altijd.
Vraag 7: Hoe kan het dat deze mensen tot voor de kerstdagen niet hebben vernomen van JENS
ondanks dat hun indicatie per 3 januari 201 9 afliep?
Antwoord: JENS bestaat pas per 1 januari 201 9 en er is zoals gezegd sprake geweest van een flinke
hectiek rondom de overgang. Er moest in korte tijd veel geregeld worden. De zorgleverancier van
het betreffende gezin zit net in JENS en er is onduidelijkheid geweest bij hulpontvangers van
zorgleveranciers die niet bij JENS zitten zoals Talent en Amicura. Daartoe hebben wij reeds in een
vroeg stadium contact gelegd met het betreffende gezin o.a. met een gesprek op 5 december 201 8
met de portefeuillehouder om een voor het gezin passende (tijdelijke) oplossing te vinden.
Zodoende heeft de zorgcontinuïteit, ook bij dit gezin, nooit ter discussie gestaan.
Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief, neem dan contact op met ons Klant Contact Centrum
via telefoonnummer 14 045. De gemeente Landgraaf kan u het beste van dienst zijn als u hierbij
het zaaknummer B.19.00059 vermeldt.
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