
RIDDERKERK

Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Bijlage(n): 2

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

651 157
J. Faber
0180-451234
j.faber@bar-organisatie. nl
2 december 2022

Betreft: JeugdhulpPlus en situatie iHUB en Schakenbosch – Gemeenschappelijke RegeIIng Jeugdhulp
Rijnmond

Geachte raadsleden ,

Graag informeren we u met deze brief over een drietal regionale en landelijke actuele ontwikkelingen met
betrekking tot jeugdhulp en jeugdbescherming. Ten eerste (1.) het beëindigen van het interbestuurlijk
toezicht in de jeugdregio Rijnmond. Ten tweede (2.) de situatie omtrent de huidige aanbieders van
JeugdhulpPlus. En tot slot (3.) de ontwikkelingen rond de jeugdbescherming.

Beëindiging van het interbestuurlijk toezicht in de jeugdregio Rijnmond
Per oktober 2022 is het interbestuurlijk toezicht (IBT) in onze regio door de bewindspersonen van Justitie
en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport beëindigd, omdat er voldoende vertrouwen is dat we
slagen in de aanpak van wachttijden voor specialistische jeugdhulp. Sinds juli 2021 is ingezet op
verbetering van de wachttijdenproblematiek. Met alle ketenpartners in de regio is hier op ingezet en dit
heeft geleid tot vermindering van de gemiddelde wachttijd voor specialistische jeugdhulp van 29 weken
naar 1 5 weken. De norm waarnaar we streven is gemiddeld 14 weken

Twee JeugdhulpPlus aanbieders in onze regio verkeren in financiële problemen
Als gemeenten hebben we de taak om te borgen dat cruciale jeugdhulp altijd beschikbaar is. De cruciale
jeugdhulp waarin kinderen met een machtiging van de rechter gedwongen opgenomen worden, heet
JeugdhulpPlus. De afgelopen jaren is deze vorm van jeugdhulp sterker dan voorzien afgenomen, onder
meer door het aannemen van de motie 'Beweging naar 0’ in de Tweede Kamer. De twee JeugdhulpPlus
aanbieders in onze regio (Schakenbosch en iHUB) verkeren mede daardoor in financiële problemen. De
GRJR is hierover in februari 2022 geïnformeerd. Zowel Schakenbosch ats iHUB zijn inmiddels in het
draaiboek 'continuïteit van jeugdhulp' geplaatst. Dat wil zeggen dat de gemeente Den Haag
respectievelijk de jeugdhulpregio Rijnmond de regierol hebben en sturen op stevige afspraken met deze
organisaties die moeten leiden tot een (herstel- of continuïteits)plan voor deze organisaties.
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Ontwikkelingen jeugdbescherming
De jeugdbescherming staat onder druk. Een van onze Gecertificeerde Instellingen, Jeugdbeschermtng
Rotterdam Rijnmond (JBRFq), heeft vanaf begin dit jaar bij ons aangegeven zich zorgen te maken over
het niet behalen van de met hen afgesproken Kritieke Prestatie-lndicators, Wij hebben bij JBRR
aangedrongen op een gedegen plan van aanpak voor de korte termijn en uitvoering daarvan om te
borgen dat er zicht blijft op de veiligheid van alle kinderen die dat nodig hebben. JBRR heeft dit plan
opgeleverd en werkt stap voor stap aan verbetering van de situatie.

Voor nadere informatie verwijzen we u naar de bijlagen.
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