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Geachte heren Lammers en Links,
U heeft vragen artikel 39 vragen gesteld over het aantal basisschoolleerlingen in de
gemeente Waalre dat jeugdhulp ontvangt.

Vraag: Hoe groot is de groep basisschoolleerlingen?
Antwoord: In de gemeente Waalre wonen ongeveer 1800 kinderen in de leeftijd 4L2 jaar. (peildatum 1 januari 2020)
Vraag: Wij hebben graag informatie over het aantal kinderen uit het basisonderwijs
welke via het CMD of door verwijzing via de Huisartsenroute, gebruik maakt van
additionele hulp of structurele hulp bij leer en gedragsproblemen ten laste van de
gemeente Waalre. Is het mogelijk het volume van die hulp ook te duiden naar aard
van de problematiek ( Autisme/Asperger- ADHD - Fysieke beperking etc etc.)
Antwoord:

In 2O20 zijn 159 kinderen in de leeftijd 4-72 jaar in gemeente Waalre gestart met
een vorm van jeugdhulp. Ongeveer de helft van de verwijzingen (47o/o) is via de
huisarts gelopen, 27o/o is verwezen door het CMD, 14,4o/o door het PlusTeam en het
overig deel door de jeugdarts, medisch specialist, Gecertificeerde Instelling en
Spoed4Jeugd.
We kunnen geen specificatie geven zoals u vraagt, maar wel van welke zorgvorm is
ingezet. Het aantal verwijzingen ligt veel hoger dan het aantal kinderen, omdat een
kind meerdere zorgvormen kan ontvangen. (zie tabel op de volgende pagina)
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Basisschool leeftijd 4 tlm L2 jr.
Ernsti Enkelvoud
lexie
Jeugdhulp ambulant/behandeling.
Dit gaat om eerstelijns hulp bij een kinderpsycholoog, bijv. bij één
van de praktijken in Waalre.
GGZ jeugdhulp specialistisch
Dit
at om tweedel ns behandeli
de GGZE of Herlaarhof.
Maatwerk Jeugd
Dit qaat om begeleiding, bijvoorbeeld van De Combinatie Jeuodzoro
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Vraao: Over welke postcodes is het volume verdeeld?
Antwoord: Het volume is redelijk gelijk verdeeld over de drie postcodegebieden.
We hopen hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waalre,
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