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Betreft: Actualiteit inzake Jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Geachte raadsleden,
Op 8 november 2019 hebben de ministeries voor Rechtsbescherming en Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (hierna: VWS) en de lnspecties1 het Onderzoeksrapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende
beschermd. Toezicht bij de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering" en het Signalement "Kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd" naar buiten gebracht. Op 7 november 2019 hebben de minister voor
Rechtsbescherming en de minister van VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief met
als onderwerp 'Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering'
hebben de ministers een groot aantal maatregelen en voornemens genoemd voor verbeteringen in het
jeugdstelsel. Met deze brief stellen wij u op de hoogte over deze landelijke ontwikkelingen en informeren
wij u over de situatie in de regio Rotterdam Rijnmond.
Problematiek in de Jeugdbeschermingsketen
De Inspecties constateren in het onderzoeksrapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd.
Toezicht bij de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering" dat de Gecertificeerde lnstellingen2 (hierna: de
Gi's) op dit moment onvoldoende kwaliteit kunnen bieden. De inspecties stellen vast dat de factoren die
de werking van de Gi's beïnvloeden ook een rol spelen bij nagenoeg alle instellingen in de hele
jeugd beschermingsketen (Gl's, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming). De inspecties
onderkennen dat de in het rapport geschetste problematiek bij de Gl's uitstijgt boven de
verantwoordelijkheid van een bestuurder van een (individuele) organisatie. Over de problematiek van de
wachtlijsten en de personeelsproblematiek, die zich in de hele keten manifesteert, hebben de inspecties
een signalement uitgebracht. Het signalement bevat aanbevelingen die gericht zijn aan de partners in de
jeugdbeschermingsketen en hun opdrachtgevers (Rijk en gemeenten). De inspecties vinden de wijze
waarop jeugdbescherming en jeugdreclassering nu wordt uitgevoerd niet acceptabel en zijn van oordeel
dat door het Rijk, gemeenten en instellingen ingezette maatregelen en actieprogramma's hier op korte
termijn geen adequaat antwoord op bieden.
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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.
Gecertificeerde instellingen zijn instellingen die maatregelen in het kader van de jeugdreclassering en
jeugdbescherming uitvoeren .
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Brief van ministers VW S en Rechtbescherming

De minister voor Rechtsbescherming en de minister van VWS hebben in hun brief uiteengezet hoe zij
menen met diverse (structuur)maatregelen de organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering te kunnen verbeteren. De brief gaat in op verbeteringen binnen het gehele
jeugdhulpstelsel en beschrijft voornemens voor wijzigingen in de Jeugdwet.
Reactie van de VNG
Op 8 november heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in reactie op de brief van de
genoemde ministers een brief verstuurd aan het Ministerie van Algemene Zaken. In deze brief, met als
onderwerp 'Regionalisering in de Jeugdzorg', ageert de VNG tegen de top-down benadering van het
kabinet en de gemiste gelijkwaardige samenwerking in dit proces. Ook benadrukt de VNG (terecht) dat
de structurele compensatie van de stijgende kosten voor jeugdhulp door het Rijk vooralsnog achterwege
blijft en dat gemeenten dit jaar grote problemen hebben met het rondkrijgen van hun begroting en moeten
snijden in allerlei maatschappelijke voorzieningen.
Gevolgen voor jeugdhulpregio Rotterdam Rijnmond
Het rapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd. Toezicht bij de Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering" presenteert de resultaten van het toezicht dat de inspecties in juni en juli 2019 bij
zeven van de zestien gecertificeerde instellingen hebben uitgevoerd. Dit waren zes regionaal werkende
instellingen en een landelijk werkende instelling. Jeugd Bescherming Rotterdam Rijnmond heeft geen
onderdeel uitgemaakt van het uitgevoerde onderzoek. Het rapport doet dus geen specifieke uitspraken
over de situatie in de regio Rotterdam Rijnmond. Wel zijn de conclusies en aanbevelingen voor onze
regio op hoofdlijnen herkenbaar.
In de brief roepen de ministers op om (boven)regionaal samen te werken. Via de Gemeenschappelijke
Regeling Jeugdhulp Rijnmond, de grootste jeugdzorg-regio, doen we dat al voor de meeste thema's die
de ministers noemen. De minister noemt ook knelpunten. Die herkennen we. De gesignaleerde
knelpunten vragen om verbetering en hiermee (maar ook reeds langere tijd) om extra financiële
middelen. Waar mogelijk werken we binnen onze jeugdhulpregio al aan verbeteringen in de
jeugdhulpketen. Zo werken we aan de verbetering van kwaliteit, kortere wachttijden en indexeren we
volgend jaar de tarieven voor jeugdhulp.
In de brief van de minister staat helaas niets over extra middelen, terwijl de knelpunten groot zijn. We
voelen ons daarin onvoldoende door het rijk erkend.
Vervolg
In regionaal verband zullen we de kamerbrief nader bestuderen en het traject richting een wetswijziging
nauwgezet volgen. De eerste indruk is dat wat betreft de verplichting om (boven)regionaal samen te
werken er weinig gevolgen zullen zijn voor de jeugdhulpregio Rotterdam Rijnmond. In onze regio werken
we bijvoorbeeld al intensief samen op de meeste thema's jeugdbescherming, jeugdhulp met verblijf,
Veilig Thuis en pleegzorg.
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Ook het inspectierapport over de jeugdbeschermingsketen zullen wij in regionaal verband nader
bestuderen. Dit zal samen met onze regionale aanbieder van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit en de vermindering van de wachttijden.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Bijlagen:
1. Onderzoeksrapport "Kwetsbare kinderen onvoldoe d beschermd. Toezicht bij de
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering"
2. Signalement "Kwetsbare kinderen onvoldoende be hermd"
3. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor
Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer met als onderwerp 'Naar een betere organisatie van
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering'
4. Brief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan het ministerie van Algemene Zaken met
als onderwerp 'Regionalisering in de Jeugdzorg'

