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Geachte voorzitter, 

 

Vanochtend hebben wij net als alle andere raadsleden een brief mogen ontvangen van mevrouw van 

Rhee. In deze brief schetst mevrouw van Rhee een situatie van een gezin in Landgraaf nadat zij 

benaderd is door een verontruste ouder. Na een persoonlijk gesprek met mevrouw van Rhee 

constateerden we dat niet alle mensen in de gemeente Landgraaf waaronder ouders met kinderen 

die gebruikmaken van basishulp jeugd, bekend zijn met JenS. Naar aanleiding van deze brief en het 

gesprek met mevrouw van Rhee willen wij de volgende vragen beantwoord zien: 

1. Hoe zijn ouders die gebruikmaken van de basishulp jeugd op de hoogte gesteld van het feit 

dat de de basishulp jeugd met ingang van 1 januari uitgevoerd wordt door JenS? 

2. Wat zijn de gevolgen van deze wijziging voor de betrokkenen 

Op de website van de gemeente Landgraaf staat in een nieuwsbericht van 4 september 20181 het 

volgende: “Voor jeugdigen en ouders die gebruik maken van jeugdhulp verandert er in eerste 

instantie niets. De hulp door de huidige aanbieder loopt door tot het einde van de beschikking die is 

afgegeven. Pas op het moment dat de huidige indicatie afloopt, wordt bekeken of de zorgvraag nog 

aan de orde is en welke hulp voor de daaropvolgende periode nodig is. Daarna volgt een individueel 

passend aanbod via JenS.” Natuurlijk mogen kinderen en hun ouders nooit de dupe mogen worden 

van wijzigingen in het beleid. Het lijkt erop dat de mensen aan wie gerefereerd wordt in de brief van 

mevrouw van Rhee tussen wal en schip zijn geraakt aangezien hun indicatie per 3 januari 2019 afliep. 

Wij zijn van mening dat dit een schrijnende situatie is, dat deze mensen rust en zekerheid nodig 

hebben.   

3. Zijn er meer kinderen en hun ouders die op deze manier tussen wal en schip zijn geraakt of 

mogelijk gaan raken? 

4. Welke opties zijn er voor deze mensen? 

5. Was het college op de hoogte van deze situaties, waarvan de indicatie begin 2019 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 deze mensen te informeren en 

te helpen? 

6. Wat wil en kan de gemeente Landgraaf voor deze kinderen en hun ouders betekenen, op 

zowel de lange als korte termijn? 

En naar aanleiding van deze specifieke casus onze laatste vraag: 



7. Hoe kan het dat deze mensen tot voor de kerstdagen niets hebben vernomen van JenS 

ondanks dat hun indicatie per 3 januari 2019 afliep? 

 

 

 

1. https://www.landgraaf.nl/over-landgraaf/nieuws_41928/item/nieuwe-cooeperatie-voor-jeugdhulp-jens_35983.html 

Met vriendelijke groet, 

Namens de PvdA Landgraaf 

Jim Bemelen 


