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Inspectierapport “kwetsbare kinderen
onvoldoende beschermd"

Geachte raad,
Wij willen u informeren over een rapport van de inspecties over jeugdbescherming wat vorige
week is verschenen en de Kamerbrief over dit rapport. In deze brief geven wij u ook een eerste
reactie namens de H10-gemeenten, op het rapport en de brief. Zowel het rapport als de brief
kunnen van invloed zijn op het beleid en de aanpak binnen de H10. Daarom vinden wij het
belangrijk u hierover te informeren.
Vrijdag 8 november jl. hebben de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en
Veiligheid (JenV) (hierna: Inspecties) het rapport “Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd”
gepresenteerd. Dit rapport is de uitkomst van onderzoek naar de vraag of de gecertificeerde
instellingen (Gľs) 1 er op dit moment in slagen hun wettelijke kerntaken te vervullen: de kinderen
te beschermen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en te voorkomen dat kinderen
recidiveren in strafbaar gedrag.
De

Inspecties

concluderen

jeugdreclasseringsmaatregel

in

hun

rapport2 dat jeugdigen

onvoldoende

bescherming

met een

krijgen.

En

Jeugdbeschermings- of
dat

Gľs

hun

wettelijke

opdracht onvoldoende kunnen uitvoeren. De Inspecties hebben het rapport zo opgesteld dat
regionale verschillen niet herleidbaar zijn. De Inspecties doen aanbevelingen aan het Rijk, de
gemeenten en de Gľs ter verbetering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.
In een Kamerbrief 3 hebben de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister
voor Rechtsbescherming gereageerd op dit rapport. De ministers laten weten de jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te willen ordenen. Door onder andere duidelijkheid

1 Gecertificeerde instellingen zijn instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om
kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren. In Den
Haag zijn drie Gľs actief: Jeugdbescherming West, de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils.
2 https://www.igj.nl/documenten/rapporten/2019/ll/08/kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/ll/07/kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-vanjeugdhulp-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering
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te scheppen over de indeling en taken van jeugdzorgregio’s, het bepalen van het schaalniveau
voor de taken en het borgen van zorgvuldigheidseisen bij de inkoop. Van een nieuwe
stelselwijziging is volgens de Kamerbrief geen sprake. Wel zal een verdere ordening een
wettelijke grondslag krijgen. De Jeugdwet wordt hierop aangepast. Naar verwachting geeft de
minister in het eerste kwartaal van 2020 meer duidelijkheid over de precieze invulling hiervan.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering in regio Haaglanden
De H10-gemeenten onderschrijven dat de jeugdbeschermingsketen moet worden verbeterd en
versterkt. Ondanks de financiële tekorten hebben de H10-gemeenten flink geïnvesteerd in
vernieuwende en meer integrale werkwijzen in de jeugdbescherming. Zo wordt door het
programma
Beter Samenspel
de expertisefunctie
van
Gľs
eerder
benut
in het
hulpverleningstraject. Het doel van dit programma is het realiseren van een parallel en afgestemd
samenwerkingsproces over de grenzen van de betrokken organisaties heen. De verwachting is
dat escalaties meer voorkomen worden en patronen van het gehele gezin meer inzichtelijk en
doorbroken worden. Hierdoor is er minder inzet van Gľs en van zware jeugdhulp nodig.
Ook is er ingezet op meer sturing bij wachtlijsten. De H10-gemeenten en de grootste
jeugdhulpaanbieders hebben de handen ineen geslagen om de wachttijden binnen de jeugdhulp te
verminderen. Dit neemt niet weg dat de geconstateerde problemen zeer ernstig zijn en ook op
onderdelen
bij de H10-gemeenten
van toepassing zijn. Bijvoorbeeld wachtlijsten voor
jeugdbescherming en jeugdhulp en krapte op de arbeidsmarkt.

Wat gaan we doen?
Om snel tot oplossingen te komen hebben de gemeenten met Gľs en het ministerie van Justitie
en Veiligheid afgesproken om nog dit jaar gesprekken te plannen tussen gemeenten en Gľs. Dit
moet een blauwdruk van de regionale situatie opleveren.
Op het moment kent regio Haaglanden drie lokale Gľs. Vrijdag heeft coördinerend wethouder
Kavita Parbhudayal, namens de H10-gemeenten meteen contact opgenomen met een van de Gľs.
Tijdens dat gesprek heeft zij uitgesproken dat zij in de aanpak van de problematiek zij aan zij wil
staan met de Gľs. De komende week zal samen met de lokale Gľs bekeken worden waar de
knelpunten zich voordoen en of we kortetermijnmaatregelen kunnen nemen.
Vanwege de discussie rondom de tarieven in de jeugdhulp, is er aan het Rijk gevraagd een
grotere verantwoordelijkheid te nemen en essentiële zaken vast te leggen. Door de groeiende
vraag naar zorg lopen de kosten steeds verder op. De miljoenenoverschrijdingen bij bijna alle
gemeenten zullen effect hebben op de kwaliteit en de toegang van de zorg. Dit vinden wij
onacceptabel. In alle regio’s zijn discussies tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten hierover.
Als hier meer eenduidigheid over is, kunnen aanbieders en gemeenten zich volledig richten op dat
waar het over gaat: de hulp aan kinderen en gezinnen.
Tot slot: de zorgportefeuille kent grote uitdagingen. Vanuit de H10-gemeenten werken we heel
hard om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg blijft krijgen die nodig is en dat kinderen in de
regio gezond en veilig kunnen opgroeien. Met dit uitgangspunt werken we de komende tijd verder
om de zorg voor kinderen verder te borgen.
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Wij zullen uw raad op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van|
de .secretaris,/—7^de bur

B.R. Arend
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