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Geachte mevrouw Nikamp,
Op 15 december 2019 heeft GemeenteBelangen vragen gesteld over de sluiting van de locatie
Hoenderloo van jeugdzorginstelling Pluryn. Met deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. GemeenteBelangen wil graag weten of er ook jongeren uit de gemeente Raalte verblijven bij de
Hoenderloogroep, en zo ja, hoe gaat het college hiermee om nu deze jongeren daar weg moeten?
Er verblijft één jongere uit de gemeente Raalte op de locatie Hoenderloo van Pluryn. Pluryn heeft alle
gemeenten geïnformeerd over het voorgenomen besluit de locatie te sluiten. Hierin geven zij ook aan
op welke wijze er gezocht gaat worden naar een passende andere voorziening voor de jongeren die
momenteel op de locatie Hoenderloo verblijven:
‘Zorgvuldig proces
Wij beseffen dat de sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen als jeugdzorglocatie ingrijpend is voor
alle betrokkenen en dat dit emoties oproept. Om een zorgvuldig proces te waarborgen, richten we een
‘Task force’ op. Sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen is een voorgenomen besluit, dat nog verder
met de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad wordt besproken en definitief moet
worden goedgekeurd. Sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen heeft geen gevolgen voor de overige
locaties (jeugdzorg en Wlz) van Pluryn.
Gesprekken met ouders
We gaan met elke jongere en familie/wettelijk vertegenwoordiger in gesprek om te zoeken naar een
maatwerkoplossing. De gesprekken met ouders starten begin 2020. Per groep neemt de
behandelcoördinator hiervoor contact op met iedere ouder/wettelijk vertegenwoordiger. We kijken –
ook in overleg met de betrokken gemeente - naar de best mogelijke plek voor ieder kind en streven
naar zoveel mogelijk stabiliteit en kwaliteit van zorg.
De meerderheid van de jongeren die momenteel in Hoenderloo/Deelen verblijven, stroomt in lijn met
zijn of haar behandeltraject nog voor de zomervakantie door naar passende opvang in hun regio. Of
gaat naar een passende vervolgvoorziening zoals gezinswonen, specialistische behandelcentra van
Pluryn of een andere zorgaanbieder.
Een aantal ouders heeft zich verenigd in de belangengroep ‘Ouders Hoenderloogroep’. Wij gaan in
overleg met de belangengroep, vanuit de gedachte dat we een gezamenlijk belang dienen: de best
mogelijke vervolgzorg voor de jongeren.’
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Gezien de gemeente Raalte niet de verwijzer is geweest van de jeugdige die verblijft op de locatie
Hoenderloo, zijn wij bij deze casus alleen betrokken als financier van de zorg. Vanwege de privacy
hebben wij als gemeente geen mogelijkheid om rechtstreeks contact te zoeken met de betrokkenen in
deze casus. Wij hebben contractmanagement van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ)
gevraagd Pluryn te stimuleren contact te zoeken met de gemeente zodat wij betrokken kunnen zijn bij
het zoeken naar een goede vervolgplek voor deze jeugdige. In de communicatie van Pluryn wordt
aangegeven dat zij de gemeenten waarvan een jeugdige verblijft op locatie Hoenderloo gaan
betrekken bij het zoeken naar de beste plek voor de jeugdigen. Wij gaan er dan ook vanuit dat Pluryn
binnenkort contact met ons opneemt.
2. Hoe is de samenwerking met jeugdinstellingen zoals Plurijn? Zijn er regelmatig contacten vanuit de
gemeente om de jongeren op te vangen met de juiste zorgvraag? Hoe zien deze contacten met de
jeugdzorginstellingen eruit?
Het contractbeheer hebben we met de 11 gemeenten in de regio IJsselland georganiseerd bij het
RSJ. Contractmanagement van het RSJ heeft minimaal 3 keer per jaar een gesprek met Pluryn. In
deze gesprekken worden onder andere ook de ontwikkelingen bij Pluryn besproken evenals de
ervaringen van de gemeenten met Pluryn. Daarnaast is er vanuit de gemeente Raalte op casusniveau
contact met Pluryn indien een jeugdige op basis van een indicatie van de gemeente ondersteuning
ontvangt van Pluryn of verblijft op een locatie van Pluryn.
3. Zijn er protocollen als dergelijke problemen van sluiting zich in de toekomst voordoen?
Het RSJ IJsselland heeft een protocol voor situaties waarbij er sprake is van een financieel
risicodragende situatie bij een jeugdzorgaanbieder waardoor de zorg continuïteit voor jeugdigen in
gevaar dreigt te komen. Er is een escalatieteam bestaande uit de regiomanager van het RSJ, een
aantal bestuurders en contractmanagement. De gemeenten die jeugdigen in zorg hebben bij de
betreffende aanbieder worden hierin nauw betrokken. Het escalatieprotocol geeft een richtlijn voor hoe
wij handelen afhankelijk van de situatie en de mate van urgentie. Het bestuur van het RSJ (dit zijn de
wethouders van de 11 gemeenten) wordt in elk bestuurlijk overleg op de hoogte gehouden van de
voortgang en tussendoor indien noodzakelijk.
Vanuit de VNG zijn er accounthoudende regio’s aangewezen voor een aantal aanbieders vanwege
het schaalniveau of de schaarste van het specifieke zorgtype/-aanbod. De accounthoudende regio is
in de meeste gevallen de grootste opdrachtgever. Pluryn valt onder de accounthoudende regio
Utrecht. Het RSJ IJsselland is met de accounthoudende – en andere jeugdregio’s in contact omtrent
de situatie van Pluryn.
Wij gaan ervan uit dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw vragen en u voldoende
hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Myrte de Jong.
Haar telefoonnummer staat bovenaan deze brief vermeld.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,
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