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Geachte dames en heren, 

 

Vorige week is het Inspectierapport Gezondheidszorg en Jeugd over de toezicht bij de 

jeugdbescherming en jeugdreclassering verschenen. Deze is zeer kritisch over de uitvoering van 

de jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR) . In reactie hierop heeft de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming een brief aan de 

Tweede Kamer geschreven. Hierin wordt geconcludeerd dat er een reorganisatie van het 

jeugdstelsel nodig is.  De ministers komen met de volgende voorstellen: 

 

1) jeugdregio’s versterken door duidelijkheid te scheppen over de inrichting en taken 

van jeugdregio’s; 

2) regelen op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal) welke vormen van 

jeugdhulp, jb en jr worden georganiseerd; 

3) dat bij inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering specifieke 

zorgvuldigheidseisen in acht worden genomen; 

4) dat jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een fair tarief ontvangen 

voor hun diensten; 

5) meer eenheid scheppen in de toegang tot jeugdhulp, zodat voor gezinnen en 

professionals helder is wat van de gemeentelijke toegang/lokale teams mag worden 

verwacht; 

6) de organisatie en uitvoering van de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering verbeteren; 

7) onderzoeken hoe de jeugdhulpplicht beter is af te bakenen. 

 

De volgende aanpassingen wil men voorbereiden: 

 

-     In de Jeugdwet en de daarop gebaseerde regelgeving wil men de taken van 

jeugdregio’s vastleggen én op welk schaalniveau specifieke vormen van jeugdhulp, 

jb en jr dienen te worden georganiseerd. 

-     Bij wet en nadere regelgeving een aantal zorgvuldigheidseisen stellen bij de inkoop van 

jeugdhulp, jb en jr, zoals meerjarige contracten bij weinig voorkomende specialistische 

jeugdhulp. 

-     Bij Amvb een aantal basiscomponenten – waaronder loon- en prijsbijstelling - 

vastleggen die onderdeel zijn van het tarief bij de inkoop van jeugdhulp, jb en jr. We 

passen de Jeugdwet aan om zo’n Amvb mogelijk te maken. 

-     De overweging nadere eisen te stellen aan de gemeentelijke toegang om de 

geïnventariseerde basisfuncties van lokale teams te borgen. 
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Hierover gaat het ministerie de komende periode met betrokken partijen – gemeenten, 

aanbieders, cliënten, professionals - in gesprek. Medio 2020 is de planning dat een wetsvoorstel 

gereed is voor externe consultatie. 

 

De gemeenten sluiten zich aan bij de reactie van de VNG waarin aangegeven wordt dat de 

reactie van de ministers geen recht doet aan de complexe problematiek met veel spelers. 

Gemeentebesturen doen hun uiterste best om in samenwerking met andere gemeenten en met 

instellingen goede zorg voor kwetsbare jeugdigen en jongeren te organiseren. De voorstellen 

zoals hierboven beschreven zorgen voor een ingrijpende verandering in de regionale 

samenwerking. Het kabinet wil tot in detail gaan voorschrijven hoe gemeenten met elkaar 

samenwerken. Algemene structuurmaatregelen helpen daarbij niet.  

 

Het is de gemeenten nog niet duidelijk wat deze veranderingen precies inhouden; de vertaling 

van de voorstellen is nog niet geconcretiseerd. 

In Noord-Holland Noord is de benodigde bovenregionale samenwerking bestaande uit de regio 

West-Friesland, Alkmaar, Kop van Noord-Holland, Zuid-Kennemerland en IJmond)met de  

gecertificeerde instellingen al ingericht.  In overleg met de jeugdrecht- en beschermingsketen 

organiseren we de jeugdzorg aan de meest kwetsbare jeugdigen en jongeren in deze structuur 

en is hiermee geborgd. We voelen ons verantwoordelijk voor de zorg aan onze kinderen en 

stellen de gemeenten zich ook als zodanig op.  

 

Over de reactie en het voorstel van de minister zal de gemeenten gezamenlijk met de andere 

gemeenten bovenregionaal in overleg gaan met zowel het ministerie als met de gecertificeerde 

instellingen. Tevens zal er aan het ministerie een regionale “foto” geleverd worden die zicht geeft 

op de stand van zaken zoals wachtlijst, kostprijs, e.d. Deze zal eind 2019 gereed zijn.  

 

Bovenstaande ontwikkelingen en mogelijke veranderingen in het jeugdzorgstelsel nemen wij 

expliciet mee in het regionaal evalueren en doorontwikkelen van de regionale zorginkoop. 

U zal geïnformeerd worden wanneer er actuele ontwikkelingen plaatsvinden. 

 

Meegezonden bijlage: 

 

• Brief VWS ‘Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclassering 

• VNG, Regionalisering in de Jeugdzorg 

• G40, Beterejeugdhulp via gelijkwaardig partnerschap 

  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 


