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Bijlagen: 1. Landelijk rapport 2021 ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’  

  2. Het regiorapport voor de regio Rotterdam-Rijnmond ‘Kwetsbare kinderen  

      onvoldoende beschermd’ vervolgtoezicht 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 5 juli jl. heef t de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) mede namens de Inspectie 

Justitie en Veiligheid (hierna: inspecties) twee rapporten gepubliceerd, namelijk het landelijk 

rapport 2021 ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het regio -rapport “Regio 

Rijnmond ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ vervolgtoezicht. Graag informeren wij u 

hierover. 

 

Deze rapporten zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek dat beide inspecties hebben 

uitgevoerd in de periode november 2020 – april 2021. Dit nadat in het najaar van 2019 in de 

landelijke rapporten ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ respectievelijk 

‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar’ is geoordeeld dat de wijze waarop jeugdbescherming en 

jeugdreclassering op dat moment werden uitgevoerd niet acceptabel was. De inspecties vonden 

dat er direct stappen moesten worden gezet die ertoe leidden dat kinderen met een 

jeugdbeschermingsmaatregel zonder vertraging hulp zouden krijgen. Hierop hebben de 

inspecties een intensief  toezicht traject ingezet, om verbeteringen versneld op gang te brengen. 

Jeugdhulpregio, Jeugdbescherming Rijnmond en jeugdhulpaanbieders hebben vervolgens een 

doorbraakaanpak ontwikkeld. Deze doorbraakaanpak houdt in dat per kind passende hulp 

beschikbaar wordt gesteld. In de periode van toezicht van de IGJ heef t dit geleid tot een f linke 

daling van het aantal kwetsbare kinderen dat op passende hulp wacht, van ca. 600 kinderen 

met een maatregel in corona tijd tot ca. 130 kinderen. Voor de inspectie is dit onvoldoende 

resultaat. De inspectie heef t aangegeven onze regio voor een half  jaar onder verscherpt toezicht  

te plaatsen  en indringende gesprekken te gaan voeren met gemeenten in de regio’s. 

Daarnaast is gisteren door minister Dekker en staatssecretaris Blokhuis bekend gemaakt dat 

het Rijk interbestuurlijke gesprekken gaat voeren met de regio’s waar de inspectie zich zorgen 

om maken. 

 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeenten:  

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overf lakkee, Hellevoetsluis, 

Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 

Vlaardingen en Westvoorne 

 

Kenmerk: 21MO03403 

 

Datum: 6 juli 2021 

Onderwerp: Publicatie landelijk rapport 2021 ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het 

regiorapport voor de regio Rotterdam-Rijnmond van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd  en de 

Inspectie Justitie & Veiligheid 
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Wij zijn – met de IGJ - van mening dat de groep kinderen met een 

jeugdbeschermingsmaatregel, een van de meest kwetsbare groepen kinderen is die onze 

bescherming en hoogste aandacht verdient. Voor deze groep kinderen moeten wij als regio in 

samenwerking met gecertif iceerde instellingen, gemeenten en aanbieders tijdige en passende 

hulp en bescherming organiseren, hetgeen door ons ook in gezamenlijkheid gedegen is 

opgepakt in deze doorbraakaanpak. 

 

Het aantal kwetsbare kinderen dat wacht op tijdige en passende hulp is sinds eind 2020 sterk 

gedaald. Ter onderbouwing hiervan verwijzen wij u naar de onderstaande informatie uit ons 

dashboard. Daarnaast hebben aanbieders inmiddels extra personeel ingezet om de wachttijden 

naar beneden te brengen en de wachtlijsten weg te werken. Dit is mede mogelijk gemaakt met 

de extra f inanciële middelen die gemeenten ten behoeve van de specialistische jeugdhulp 

hebben vrijgemaakt. Tevens zijn wij met VWS en het Ondersteunings Team Zorg voor de Jeugd 

(OZJ) een intensief  traject gestart in het terudringen van de wachttijden.   

 

Inmiddels is een daling te zien van het aantal wachtende kinderen, te weten: ongeveer 600 

wachtende kinderen aan het einde van 2020, naar circa 130 wachtende kinderen aan het einde 

van het eerste kwartaal in 2021, tot circa 70 wachtende kinderen op dit moment. De daling is 

bereikt in een periode waarin onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar waren waardoor de regio 

zelf  middelen heef t aangevuld. Tevens zijn in de afgelopen periode extra middelen beschikbaar 

gesteld: een dekking van 4 miljoen euro voor spoedhulp en uitstroom uit de spoedhulp  en in de 

tweede helf t van 2021 een bedrag van 7,5 miljoen euro en in 2022 15 miljoen extra voor het 

wegwerken van de wachttijden. Dit alles boven op de reeds bestaande regionale middelen. Met 

de toezeggingen vanuit het rijk om extra middelen beschikbaar te stellen kunnen wij deze 

benutten om de wachtlijsten verder terug te dringen. 

 

Met deze aanpak willen we de wachttijden voor alle kinderen die dringend jeugdhulp nodig 

hebben de komende maanden laten dalen en zo de kwetsbare kinderen daadwerkelijk de zorg 

verlenen die zij nodig hebben. We doen dat als jeugdhulpregio samen met Jeugdbescherming, 

de aanbieders en de wijkteams uit uw gemeente. Wij nemen de rapporten van de inspectie zeer 

serieus en onderzoeken op korte termijn welke lessen wij aanvullend nog kunnen leren en welke 

verbeteringen wij verder kunnen doorvoeren. 

 

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond  

 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

Mw. J. Bokhove       Mw. S. Hammer 

Voorzitter Gemeenschappelijke     Secretaris Gemeenschappelijke 

Regeling Jeugdhulp Rijnmond      Regeling Jeugdhulp Rijnmond 
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