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Onderwerp: Raadsinformatiebrief proces Jeugdbescherming West (JB West) 
 
 
Beste leden van de gemeenteraden, 
 
 
Hierbij ontvangen jullie een raadsinformatiebrief over de ontwikkelingen en stand van zaken betreffende het 
verbeterplan van de GI's en met name JB West. 
 
Aanleiding van het verbeterplan 
Op 8 november jl. hebben de Minister van VWS en de Minister voor Rechtsbescherming een brief naar de 
Tweede Kamer gestuurd met het onderwerp ”Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering”. Dit mede naar aanleiding van het inspectierapport “Kwetsbare kinderen onvoldoende 
beschermd” en het signalement “Jeugdbescherming in gevaar” d.d. 4 november 2019. In overleg met de VNG is 
besloten om, vanuit het initiatief van de accounthoudende regio's, te komen tot een korte termijn actieplan voor 
onze regio’s en zodoende een vervolg te geven aan de aanbevelingen uit de genoemde brief en rapportages. 
Hiertoe gaat een analyse vooraf waarin staat wat er goed gaat in de regio en wat de knelpunten zijn.  
  
Ter afbakening is er op 19 november 2019 een Leidraad foto’s Gecertificeerde Instellingen ontvangen van de 
VNG met daarin een tiental vragen die aansluiten bij de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
gesignaleerde knelpunten.  
 
Het verbeterplan 
In de afgelopen maanden is de regio's (Haaglanden (accounthoudende regio), Midden Holland, Holland Rijnland 
en Zuid-Holland Zuid) vrijwel wekelijks samengekomen om te komen tot een gezamenlijk verbeterplan en de 
inhoudelijke uitwerking hiervan. 
 
De regio Zuid Holland Zuid heeft niet volledig ingestemd met het verbeterplan. Wij zijn akkoord gegaan om de 
volgende onderdelen uit het verbeterplan in werking te stellen; 

- Het uniformeren van de tarieven voor de wettelijke maatregelen per 2021 (conform opgave JB-west 
niveau 'fair tarief') met daarin een tijdelijke risico-opslag van 2% voor de opbouw van het 
weerstandsvermogen; 

- Bovenregionale aanpak; tarieven worden per 2021 geïndexeerd op uniforme wijze; 
- Indien afwijkend het per 2021 bovenregionaal harmoniseren van de verantwoordingseisen binnen de 

huidige contractering; 
- In de periode tot 1-1-2022 willen de regio’s met het rijk en betrokken ketenpartners in de regio’s starten 

met het creëren van een streefbeeld voor hervorming van de veiligheids-/beschermingsketen, alsmede 
invoegen in dit traject van lopende projecten en zetten van concrete stappen. Daar hoort ook het 
kwantitatief waarderen van de in die keten benodigde professionals en doorrekenen wat dit betekent 
voor de financiering; 

De regio ZHZ heeft ervoor gekozen niet volledig mee te gaan in het verbeterplan van JB West. Met name het 
beschikbaar stellen van een zogenaamde lumpsum om de caseload van JB West te verlagen heeft geen 
instemming van het AB gekregen. Ondanks dat noodzaak voor de verbetering duidelijk is, zijn wij van mening dat 
extra financiële middelen niet dit probleem gaat oplossen. Hiernaast hebben wij de opdracht vanuit de Raden en 
het Algemeen Bestuur om binnen de budgettaire kaders te blijven. 
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Er is tevens aandacht gevraagd voor de tegenstrijdende instructies die we als gemeenten ontvangen. De ene 
overheid Het Rijk stuurt aan op extra investeringen en een andere overheid de Provincie stuurt aan op 
bezuinigingen vanwege de gemeentebegroting. Dit dilemma kan door de accounthoudende regio's niet worden 
opgelost. De gezamenlijke vier regio's hebben daarom voorgesteld dat hier door een derde, de Jeugdautoriteit, 
nog naar gekeken gaat worden. 
 
Op dit moment zijn de overleggen over de verantwoordingseisen gaande. Dit betreffen eisen die gesteld worden 
aan de lumpsum betaling die de andere regio's gaan doen. Onze regio volgt deze overleggen zodat wij op de 
hoogte blijven van de afspraken. Hiernaast wordt er stil gedaan wat de gevolgen voor onze regio zijn aangezien 
wij niet participeren in de lumpsum voor het verlagen van de caseload. 
 
Andere GI's 
Inmiddels zijn de gesprekken gestart met de andere GI's (William Schrikker Groep (WSG) en Leger des Heils). 
Ook voor hen geld dat er verbeterpunten zijn. Gezien het construct van het Open House voor onze inkoop gelden 
de uniforme tarieven en de 2% ophoging ook voor hen. Aanvullende maatregelen zijn voor wat betreft Zuid 
Holland-Zuid niet aan de orde. Dit in lijn met de opstelling naar Jeugdbescherming West. 
 
Inspectie en goedkeuring plannen 
Het ministerie heeft de verbeterplannen ontvangen en heeft aangegeven aan VNG en de regio's dat zijn 
verwachten dat uitvoering wordt gegeven aan de plannen. Wat dit betekent voor het standpunt van Zuid Holland-
Zuid is nog niet duidelijk. De inspectie geeft aan in het vervolgtoezicht (de bestuurlijke gesprekken) te kijken naar 
het proces van de totstandkoming van de foto en het verbeterplan, de complexiteit van het werk van de GI, de 
inzet van jeugdhulp en de financiële kaders. Na de gesprekken bekijkt de inspectie hoe ze het vervolg van het 
toezicht gaat vormgeven. De verwachting is dat de inspectie hierover in juli een voortgangsbericht verstuurt. 
 
De uitkomsten van dat voortgangsbericht en eventuele standpunt van het ministerie zullen bepalen of nog extra 
actie zal moeten worden ondernomen. In de Burap is dit opgenomen in de risicoparagraaf.  
 
 


