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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

12 november 2019 

1686290 

De heer G.J. Hendriks, wethouder 

Rapport en Signalement ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende 

beschermd’ 

 

 

1. Kennisnemen van 

a. Het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - toezicht bij de jeugdbescherming 

en jeugdreclassering’ en van het signalement ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - 

Jeugdbeschermingsketen in gevaar’. 

b. De reactie van ons college op dit rapport en signalement. 

 

2. Inleiding 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft mede namens de Inspectie Justitie en Veiligheid een 

inspectierapport en een signalement uitgebracht. Het rapport en het signalement schetsen een 

landelijk beeld van de problematiek in de jeugdbescherming. In deze Inleiding informeren wij u 

over de manier waarop de jeugdbescherming is ingericht. Vervolgens staat onze reactie op het 

rapport en het signalement in de kernboodschap en onder het kopje consequenties van deze 

raadsmededeling. 

 

Het rapport en het signalement zijn als bijlagen aan deze raadsmededeling toegevoegd. 

 

Inrichting jeugdbescherming 

Sinds 2015 dragen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een kwalitatief en kwantitatief 

toereikend aanbod van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gecertificeerde instellingen 

(GI’s) zijn de bevoegde instanties voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering. Instellingen kunnen alleen een certificaat ontvangen als zij aan bepaalde 

kwaliteitseisen voldoen die zijn uitgewerkt in een landelijk vastgesteld Normenkader. In Nederland 

zijn zestien gecertificeerde instellingen. De gemeenten kopen bij de gecertificeerde instellingen 

jeugdbescherming en jeugdreclassering in. Op hun beurt kunnen de gecertificeerde instellingen de 

door de gemeenten ingekochte jeugdhulp inzetten ten behoeve van het kind en ouders dat hulp 

nodig heeft. 

 

Gedwongen hulpverlening 

Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering gaat het om gedwongen hulpverlening voor jeugdigen 

tot 18 jaar1. Dit is altijd opgelegd door een rechter. 

Jeugdbescherming wordt ingezet om de veiligheid binnen gezinnen duurzaam te borgen. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om een ondertoezichtstelling, waarbij ouders verplicht hulp en ondersteuning 

krijgen bij het opvoeden of een gezagsbeëindigende maatregel waarbij ouders het gezag over 

kinderen verliezen. 

                                                                        
1 De begeleiding vanuit jeugdreclassering kan doorlopen tot na de 18e verjaardag. Als het delict gepleegd wordt na de 

18e verjaardag, dan is in principe het volwassenenstrafrecht van toepassing. Het jeugdstrafrecht kan echter tot 23 jaar 

toegepast worden als het ontwikkelingsniveau van de dader daartoe aanleiding geeft. 
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Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jeugdigen die 

veroordeeld of verdacht zijn van een strafbaar feit of ernstig schoolverzuim. Doel van deze 

begeleiding en controle is dat de jeugdigen weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. 

 

Cijfers 

Landelijk komt circa 1 % van de jeugdigen in aanraking met jeugdbescherming en/of 

jeugdreclassering, In 2018 hebben zo’n 425 kinderen in de Gooi en Vechtstreek gebruik gemaakt 

van een jeugdbeschermingsmaatregel. 60 Jongeren kregen een jeugdreclasseringsmaatregel 

opgelegd.   

 

3. Kernboodschap 

De inspectie is van menig dat het mogelijk moet zijn voor deze kleine – maar uiterst kwetsbare – 

groep kinderen en hun ouders tijdig passende hulp te realiseren. In het rapport en het signalement 

doen zij op basis van hun analyse van het landelijke beeld aanbevelingen om dit te realiseren. 

 

Onze samenwerking met de ketenpartners 

We zijn én voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor onze jeugdigen. De samenwerkende  

gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en de gecertificeerde instellingen hebben sinds 2019 

de samenwerking  geïntensiveerd. Afgesproken is om de knelpunten waar gecertificeerde 

instellingen mee te maken hebben zoveel mogelijk als partners op te lossen. Deze samenwerking 

verloopt constructief. In onze raadsmededeling ‘Stand van zaken Transformatieplan Zorg voor de 

Jeugd’, zaaknummer 1379030, van 16 juli 2019 hebben wij u hierover geïnformeerd. Zie m.n. 

Actielijn 4 ‘Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt’. 

 

4. Consequenties 
Met de inspectie zijn wij van mening dat  het mogelijk moet zijn voor deze kleine – maar uiterst 

kwetsbare – groep kinderen en hun ouders om tijdig passende hulp te realiseren. Kwetsbare 

kinderen en jeugdigen moeten zich, juist in de situatie waarin zij zich bevinden, veilig weten. 

Verzuim, verloop en geld mogen nooit redenen zijn dat zij het kind van de rekening worden.  

 

De komende tijd verkennen wij samen met de gecertificeerde instellingen in welke mate de 

conclusies uit het landelijk rapport ook in onze regio2 spelen. Wij voeren samen met deze 

instellingen een verdiepende analyse uit. Zodat we daarna de juiste acties kunnen ondernemen. 

 

5. Communicatie en participatie 

N.v.t..  

 

6. Vervolg 
Wij informeren u uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 in een volgende raadsmededeling nader 
over de vervolgstappen. 

 

  

                                                                        
2 Het onderzoek is uitgevoerd onder zeven – van de in totaal zestien – gecertificeerde instellingen en op basis daarvan 

wordt een landelijk beeld geschetst. Het is daarom van belang om samen met de gecertificeerde instellingen en andere 

partners de situatie in onze regio nader te onderzoeken. 
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Bijlagen 

1. Het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - toezicht bij de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering’. 

2. Het signalement ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd - Jeugdbeschermingsketen in 

gevaar’. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


