
Geachte leden van de gemeenteraad,

In deze brief informeren wij u over de financiële situatie van jeugdhulpplusaanbieder 

Schakenbosch, en het proces dat naar aanleiding hiervan is opgestart. Deze aanbieder levert 

ook gesloten jeugdhulp voor kinderen in uw gemeente.

Beleid is gericht op afbouw

Begin 2021 is door de vijf jeugdhulpregio’s in Zuid-Holland een ambitiedocument vastgesteld1 

waarin staat dat gesloten jeugdhulp wordt afgebouwd van 235 bedden in 2020 naar 100 bedden

in 2024. Dat willen wij bereiken door bijvoorbeeld het ontwikkelen van intensief ambulant 

hulpaanbod en kleinschalige woonvoorzieningen. 

Versnelde terugloop zorgt voor financiële problemen bij zorgaanbieders

In 2021 was het aantal verwijzingen voor gesloten jeugdhulp veel lager dan verwacht. Hierdoor 

is het doel van 100 bedden in 2024 nu al bereikt. Uit analyses blijkt dat deze daling structureel 

van aard is. Een mooi resultaat mede dankzij de transformatie van jeugdhulp in onze 

gemeenten en jeugdhulpregio. De dalende verwijzingen zorgen echter bij gesloten 

jeugdhulpaanbieders voor financiële problemen. Dit zijn in onze regio Schakenbosch en iHUB. 

Daarmee komt het in standhouden van dit aanbod onder druk te staan. De ernst van de 

problematiek van de huidige jongeren in gesloten jeugdhulp is dusdanig groot dat hiervoor nog 

geen alternatief zorgaanbod is. Het volledig stopzetten van gesloten jeugdhulp is voorlopig niet 

haalbaar. Ook de petitie ‘Het vergeten kind’ wijst op de noodzaak van een zorgvuldige afbouw 

van de gesloten jeugdhulp met het oog op het welzijn van de betrokken kinderen. 

De financiële problemen van Schakenbosch zijn dusdanig groot dat zij een beroep hebben 

gedaan op de Jeugdautoriteit (hierna JA). Uit onderzoek blijkt dat de continuïteit van zorg niet 

acuut wordt bedreigd, maar dat de financiële situatie niet lang houdbaar is en dat ingrijpen 

daarom nodig is. We voeren daarom samen met de andere jeugdhulpregio’s in ons landsdeel 

intensieve gesprekken met het ministerie van VWS over de toekomstige invulling van 
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Schakenbosch en de bekostiging daarvan. Daarnaast stelt Schakenbosch samen met regio 

Haaglanden als accounthoudende regio en de JA een herstel- en continuïteitsplan op. 

We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier tot een goede oplossing komen, zodat we ook in
de toekomst zorg kunnen blijven bieden aan deze meest kwetsbare kinderen in onze regio.

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond,

Met vriendelijke groet,

J. Bokhove S. Hammer

Voorzitter Secretaris/Directeur
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