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Beantwoording vraag Thema uur Jeugdbescherming 2 maart 2022 

  

1. Inleiding 

 

Tijdens het Thema uur Jeugdbescherming heb ik toegezegd dat beantwoording van de volgende vraag 

schriftelijk volgt. Met deze memo is die vraag beantwoord. 

 

Vraag: Voor hoeveel jeugdigen in Gooise Meren is er een jeugdbeschermingsmaatregel? En op welke 

wijze hebben wij in Gooise Meren zicht op de gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel.  

 

Antwoord:  

Zicht op gezinnen en jeugdigen met jeugdbeschermingsmaatregel 

De gemeente heeft tijdens diverse momenten in het traject van een jeugdbeschermingsmaatregel zicht op 

hoe het gaat met het gezin en de jeugdige. 

 

Bij de start heeft gemeente zicht op hoe het gaat  

Als het thuis niet goed gaat, bespreken de gemeente, Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming 

(RvdK) met ouders en kind aan tafel in het Overleg Veilig Verder. Hier wordt besproken wat er moet gebeuren 

om het thuis weer veilig te maken. Als hulp in een vrijwillig kader onvoldoende is, start de RvdK een 

onderzoek. Als  de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel uitspreekt voert een Gecertificeerde Instelling 

(GI) deze uit.  Doel is om de gezinnen zo te versterken dat de maatregel kan stoppen.  

 

Tijdens het traject van jeugdbescherming heeft de gemeente minder zicht op hoe het gaat 

Gedurende dit traject ligt de verantwoordelijkheid voor procesregie en zicht op het gezin bij de 

Gecertificeerde Instelling. Indien nodig vindt er overleg plaats tussen Gecertificeerde Instelling en gemeente 

over de in te zetten jeugdhulp. De gemeente moet er namelijk voor zorgen dat er passende jeugdhulp 

ingekocht is. In deze fase is het zicht van de gemeente op het gezin echter niet groot omdat de procesregierol 

door de Gecertificeerde Instelling wordt uitgevoerd. Ook is wettelijk vastgelegd dat de gemeenten geen 

inhoudelijke bemoeienis mogen hebben. 

 

Voorafgaand aan de afsluiting van de maatregel versterking van het zicht van de gemeente op hoe het gaat 

Als de verwachting is dat de maatregel kan stoppen, vindt er een warme overdracht plaats naar de gemeente 

als er nog vrijwillige jeugdhulp hoort te worden ingezet. Momenteel loopt de pilot ‘Toetsen ter Tafel’. In deze 

pilot vindt er in het Overleg Veilig Verder een afschalingsoverleg plaats met alle betrokkenen: ouders en kind, 

zo mogelijk netwerk ouders, gemeente, RvdK, GI, betrokken hulpverleners en eventueel  

vervolghulpverlening. Dit overleg versterkt het zicht op gezin door de gemeente weer zodanig zodat na 

overdracht de gemeente goed zorg kan dragen voor vervolgondersteuning en procesregie.   
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Aantal jeugdigen in Gooise Meren met een nieuwe of lopende jeugdbeschermingsmaatregel in 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Aantal jeugdigen in Gooise Meren met een nieuwe of lopende jeugdbeschermingsmaatregel vóór 2021 

 

 

 

 

 

 

27 jeugdigen OTS langer dan ½  jaar 

20 jeugdigen OTS korter dan ½ jaar 

6 jeugdigen Jeugdreclassering 

5 jeugdigen Voogdij 

2 jeugdigen Voorlopige Voogdij 
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Deze cijfers zijn als beleidsindicatoren opgenomen in de jaarstukken 2020 van de gemeente Gooise Meren 

(blz. 108):  

 

Toelichting 

De afgelopen jaren waren er geen significante afwijkingen van dit percentage van 0,6 % . We zaten de 

afgelopen jaren ook onder het landelijke gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners. 

Daar was in 2020 bij 1,3 % van de jongeren tot 18 jaar sprake van een jeugdbeschermingsmaatregel. De 

percentages over 2021 worden naar verwachting in april bekendgemaakt door CBS.  

 


