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Kamerbrief d.d. 7 november 2019 “naar een beter organisatie van jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering”

Geachte raads- en burgerleden,
Op 7 november jl hebben de ministers van VWS en van Rechtsbescherming de Tweede Kamer
geïnformeerd over hun plannen om te komen tot een betere organisatie van de jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze kamerbrief hebben wij als bijlage bijgevoegd.
Hoe krijgt die betere organisatie vorm?
In de brief wordt geconcludeerd dat - naast het extra geld - ook een betere organisatie van het
jeugdstelsel nodig is om de beloften van de Jeugdwet te kunnen inlossen. Een niet vrijblijvende
manier van (boven-) regionaal samenwerken van gemeenten is volgens de ministers nodig om
de continuïteit van specifieke vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming (jb) en
jeugdreclassering (jr) te borgen. Samenwerking van gemeenten is in het belang van kinderen
en gezinnen omdat het leidt tot een stabieler aanbod van hulp voor jeugdigen met complexe
problemen. Door regionaal samen te werken kan zowel aan de kant van de gemeenten als van
jeugdhulpaanbieders op inkoopkosten en administratieve lasten worden bespaard en kan een
regionale inbedding van de specialistische zorg worden gerealiseerd. Hierdoor ontstaat de
noodzakelijke ruimte voor transformatie, om de jeugdhulp integraal en dichtbij het kind aan te
bieden. Uitgangspunt voor regionale samenwerking zijn de 42 jeugdzorgregio’s (WBW is er
daar een van). Denkbaar is dat vormen als onder andere Veilig Thuis, zeer specialistische
jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering bovenregionaal georganiseerd gaan
worden.
Het verdere proces:
Een en ander zal een nadere uitwerking krijgen halverwege 2020 in een concept wetsvoorstel
wat medio 2020 voor externe consultatie zal worden voorgelegd. Daarna zal die wet dus nog
het wetgevingsproces moeten doorlopen. Veranderingen zullen naar verwachting dus zeker niet
eerder dan 1-1-2021 worden doorgevoerd.

Stand van zaken jeugdzorgregio West-Brabant West
De kamerbrief betreft de meest specialistische vorm van jeugdzorg. Voor uw informatie: In
West-Brabant West werken we voor deze specialistische vormen al regionaal of
bovenregionaal. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met West-Brabant Oost met
betrekking tot Veilig Thuis West-Brabant, de aanbesteding met meerdere regio’s voor de
inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering en eenheid in de toegang tot jeugdhulp.
Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop u hiermede op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zullen u
ook in de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze.
Met vriendelijke groet,

Lars van der Beek,
Wethouder Sociaal Domein
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