
Bijlagen: Brief aan de gemeenteraad van 15 gemeenten inzake rapporten inspecties IGJ 

en JV d.d. 6 juli 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,

Graag informeren we u over het per februari 2022 beëindigen van het verscherpt toezicht van 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, mede namens de Inspectie Justitie en Veiligheid 

(hierna: inspecties), in de jeugdregio Rijnmond. Ook brengen we u op de hoogte van de stand 

van zaken van het traject van het interbestuurlijk toezicht dat sinds zomer 2021 loopt. 

Rol van de inspecties in de regio

Op 5 juli 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) mede namens de Inspectie

Justitie en Veiligheid twee rapporten gepubliceerd, namelijk het landelijk rapport 2021 

‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het regiorapport ‘Regio

Rijnmond Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd vervolgtoezicht.’ De inspecties 

oordeelden dat er direct stappen moesten worden gezet om jeugdigen met een 

kinderbeschermingsmaatregel zonder vertraging hulp te bieden en hebben besloten voor de 

periode van een half jaar verscherpt toezicht uit te voeren in onze jeugdhulpregio. De 

gemeenten, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond en jeugdhulpaanbieders hebben naar 

aanleiding hiervan een doorbraakaanpak ontwikkeld. Op 6 juli 2021 hebben wij u hierover 

geïnformeerd (zie bijlage). De inspecties hebben intensief toegezien op de totstandkoming en 

uitvoering van deze aanpak. 

Voortgang en beëindiging verscherpt toezicht 

Het afgelopen half jaar werkten gecertificeerde instellingen, gemeenten en aanbieders samen 

om de wachttijden voor zowel jeugdigen met als zonder kinderbeschermingsmaatregel terug te 

dringen. De wachttijden voor ambulante specialistische jeugdhulp zijn fors gedaald in het 

afgelopen half jaar, van gemiddeld 29 naar gemiddeld 15 weken. Voor open jeugdhulp met 

verblijf is er nog geen daling in de wachttijden, maar zijn er wel verschillende stappen genomen 

om deze te verkorten. Zo worden tijdelijk extra bedden open jeugdhulp met verblijf gerealiseerd, 

zodat op korte termijn de wachttijd voor kinderen verkort wordt. Ook ontwikkelen onze 

zorgaanbieders ambulante alternatieven voor verblijf. 
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De inspecties concluderen dat wij op korte termijn verbeteringen hebben doorgevoerd met 

zichtbare resultaten. Deze resultaten zijn van voldoende kwaliteit om het verscherpt toezicht 

vanuit de inspecties in onze regio te beëindigen. De inspecties publiceren het rapport met hun 

oordeel en bevindingen naar verwachting eind februari 2022. Natuurlijk blijven wij ons het 

komende jaar inspannen om de wachttijden voor specialistische jeugdhulp voor alle jeugdigen in

de regio verder af te laten nemen. 

De voortgang van het interbestuurlijk toezicht (IBT)

Naar aanleiding van het rapport van de inspecties hebben de minister voor Rechtsbescherming 

en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 5 juli 2021 de Kamerbrief 

‘Beleidsreactie Landelijk Beeld “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ aan de Tweede 

Kamer verstuurd. De bewindspersonen hebben in deze Kamerbrief aangekondigd in de door de 

inspecties benoemde jeugdbeschermingsregio’s stappen te zetten in het kader van 

interbestuurlijk toezicht. Wij maakten in oktober 2021 met deze bewindspersonen afspraken in 

het kader van het IBT in onze jeugdhulpregio.  

Afgelopen week heeft de staatssecretaris van VWS zijn besluit over het vervolg van het IBT 

meegedeeld. De staatssecretaris onderkent de inspanningen en resultaten van de regio. Omdat 

nog niet alle resultaten zijn behaald, wordt het interbestuurlijk toezicht voor een half jaar 

voortgezet. In dit half jaar monitoren VWS en de jeugdhulpregio de nieuwe bestuurlijke 

afspraken die zijn gemaakt over het verkorten van de wachttijden voor specialistische jeugdhulp.

Doelstelling is dat aan het einde van 2022 alle jeugdigen die jeugdhulp nodig hebben, dit binnen

drie maanden na aanmelding (of sneller waar nodig of mogelijk) ontvangen en dat er een 

duurzame werkwijze geïmplementeerd is die ervoor zorgt dat de wachttijden maximaal drie 

maanden blijven.

Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond,

Met vriendelijke groet,

J. Bokhove S. Hammer

Voorzitter Secretaris/Directeur
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