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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

19 juli 2022 

173581 

de heer G.J. Hendriks, wethouder 

Leer- en verbetertraject versterkte procesregie 

 

 

1. Kennisnemen van 

Leer- en verbetertraject versterkte procesregie 

 

2. Inleiding 

Wij informeren u in deze raadsmededeling over de maatregelen die zijn opgesteld naar aanleiding 

van het, op 19 juli 2022 door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid 

(hierna te noemen: inspecties),  openbaar gemaakte calamiteitenrapport “regievoering gemeente 

Gooise Meren”. Wij konden u niet eerder informeren over de specifieke casus die aanleiding was 

voor het inspectierapport;  over individuele casussen doen wij geen mededelingen gelet op de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

Aanleiding  

Een jeugdige uit Gooise Meren is in 2020 overleden door zelfdoding. Een verschrikkelijke 

gebeurtenis. Onze gedachten gaan nog steeds uit naar de nabestaanden.  

 

Omdat deze jeugdige is overleden gedurende een zorg- en hulpverleningstraject met verblijf in een 

begeleid-wonen-voorziening, hebben de inspecties een onderzoek ingesteld, zodat alle betrokken 

instanties en professionele hulpverleners hiervan kunnen leren. Het onderzoek door de inspecties 

richtte zich wat betreft de rol van de gemeente Gooise Meren op regievoering door de gemeente 

over het proces van hulp aan de jeugdige en het gezinssysteem. Deze (versterkte) procesregie 

eindigde na overdracht aan de jeugdbeschermer.  

 

Aanbevelingen inspecties 

Op basis van het onderzoek hebben de inspecties aanbevelingen voor verbeteringen in de 

regievoering door de gemeente gedaan. We vinden het belangrijk om goed te evalueren, te leren 

en te verbeteren. We onderschrijven de aanbevelingen van het onderzoek.  

 

Leer- en verbetertraject 

Op basis van de aanbevelingen van de inspecties heeft de gemeente het Verbeterplan Versterkte 

procesregie ‘Eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid’ opgesteld. Dit verbeterplan is 

de grondslag voor het leer- en verbetertraject regievoering in de uitvoering. 

 

Beknopt openbaar eindrapport inspecties 

Een beknopte samenvatting van het onderzoek is openbaar gemaakt op de website van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: 

https://www.igj.nl/publicaties/rapporten/2022/07/19/calamiteitenrapport-regievoering-gemeente-

gooise-meren 
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3. Kernboodschap 

De inspecties stellen vast dat de voorgenomen verbetermaatregelen in het Verbeterplan gericht 

zijn op de geconstateerde tekortkomingen (volledigheid), dat de beoogde resultaten voldoende 

waarborgen bevatten om te kunnen slagen (realisme) en dat er vaart zit in de uitvoering van de 

verbeteracties (ambitie).  

 

4. Consequenties 

Het Verbeterplan Versterkte procesregie beschrijft onze inzet voor de toekomst. De belangrijkste 

verbeterrichtingen zijn het bieden van meer ruimte en capaciteit aan de professionals om samen 

oplossingen te vinden en de nodige hulp en bijstand te organiseren. 

 

5. Communicatie 

De inspecties communiceren over het beknopte eindrapport met de nabestaanden van de 

overleden jeugdige. 

 

6. Vervolg 

De Uitvoeringsdienst Sociaal domein werkt conform het Verbeterplan. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 
 
 
 
drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 

 


