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Geachte raadsleden, 
 
De gezamenlijke inspecties hebben in 2019 geconstateerd dat gecertificeerde instellingen (GI’s) voor 

jeugdbescherming en jeugdreclassering onvoldoende in staat blijken te zijn om hun wettelijke taken uit te 

voeren. Voor de regio Rijnmond betekent dit dat de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en de 

William Schrikker Groep zich dienen te richten op de taakuitvoering van hun wettelijke taken (zoals onder 

toezicht stellingen, jeugdreclassering en crisisinterventie) en vrijwillige dranghulpverlening overgedragen 

wordt naar de gemeente. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over ons besluit om deze taken 

van vrijwillige dranghulpverlening bij de BAR-organisatie onder te brengen. Hierna gaan wij in op onze 

overwegingen, hoe we deze taken gaan vormgeven en de financiële consequenties. 

 

Relatie beleidskaders 

In het Integraal Beleid Sociaal Domein is het volgende opgenomen om het thema ‘veiligheid’ integraal 

door te ontwikkelen binnen het Sociaal Domein: “De gemeente vindt het ook van belang dat de veiligheid 

in de thuissituatie voor inwoners geborgd is. Als er sprake is van dreiging of escalatie in een thuissituatie 

heeft de gemeente meerdere instrumenten tot de beschikking om in te grijpen voor jeugdigen en 

volwassenen. Het doel is de-escalatie van problematiek en de rust herstellen.’’ 

 

In de regiovisie Jeugdhulp regio Rijnmond ‘’Nabij en Passend’’ wordt het belang van een bredere lokale 

benadering van veiligheid beschreven. Daarnaast heeft het onderwerp een relatie met het actieplan 

Jeugd en Excessief Geweld, waarvan het integraal samenwerken met het wijkteam en het team 

Opgeschaalde Zorg onderdeel is.  

 

Het zelf uitvoeren van vrijwillige dranghulpverlening sluit dus aan bij onze visie en beleidskaders. 

 

Hoe gaan we het vanaf 1 januari 2022 doen? 

In Ridderkerk lopen er momenteel circa 10 drangzaken bij de Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

(JBRR). Een deel van die casussen wordt door de JBRR in 2021 afgesloten en de resterende casussen 

worden eind 2021 overgedragen aan de gemeente zodat deze per 1 januari 2022 onder regie van de 

specialisten Zorg & Veiligheid komen te vallen. 



  
  

 
 
 
   

 

 
 
Het lokaal inbedden van vrijwillige dranghulpverlening biedt verder kansen om de verbinding tussen het 

wijkteam, het team Opgeschaalde Zorg (waaronder het Lokaal Zorgnetwerk) en het team Openbare Orde 

en Veiligheid verder door te ontwikkelen.  

 

In tegenstelling tot wijkteammedewerkers die in dienst zijn van een moederorganisatie komen de 

professionals Zorg en Veiligheid in dienst van de BAR-organisatie. Zoals dat ook het geval is bij de 

medewerkers van het team Opgeschaalde Zorg (LZN procesregisseurs en regisseurs jeugd en 

veiligheid). Het betreft 5 fte, waarvan 2 fte specifiek voor Ridderkerk. Deze professionals kunnen met een 

wijkteammedewerker meelopen bij complexe casuïstiek maar zo’n casus ook in zijn geheel overnemen. 

We gaan ervanuit dat dit leidt tot kruisbestuiving en hierdoor meer kennis en expertise t.a.v. complexe 

casuïstiek ontstaat.  

 

Financiële gevolgen 

De kosten voor de 2 specifieke fte voor Ridderkerk bedragen € 160.000 per jaar. Deze kosten worden 

enerzijds gedekt door een uitname uit de bijdrage aan de GRJR ad circa € 100.000 en anderzijds door de 

DUVO-middelen die structureel aan de gemeente Ridderkerk zijn toegekend. Van deze DUVO middelen 

is € 60.000 bestemd ten behoeve van de lokale inbedding van dranghulpverlening. 

 

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Dhr. H.W.J. Klaucke Mw. A. Attema 


