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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Ontwikkelingen binnen de Jeugdbescherming naar aanleiding van het rapport Kwetsbare
kinderen onvoldoende beschermd’
Inleiding
Het college informeert uw raad graag over de voortgang van de ontwikkelingen in de
jeugdbescherming, Eind november 2019 presenteerden de Inspecties Gezondheidszorg en
Jeugd (IGJ) en Veiligheid en Justitie (IVenJ) de rapportage Kwetsbare kinderen onvoldoende
beschermd.
De inspecties signaleerden dat kinderen in de jeugdbescherming te lang moeten wachten op
hulp. Om die problematiek op te lossen kregen alle Gecertificeerde Instellingen (GI’en - 16 in
totaal) de opdracht een ‘foto’ te maken van hun eigen situatie. Vervolgens moesten zij in
samenwerking met de regio’s een verbeteragenda opstellen. In de voortgangsrapportage van
oktober 2020, concluderen de inspecties dat er stappen zijn gezet, maar ook dat het nog beter
moet.
Kernboodschap
Hiaten in de jeugdbescherming
De inspecties vinden dat de verbeteragenda’s teveel gericht zijn op de lange termijn en dat er
onvoldoende is gebeurd om acute en onveilige situaties van kinderen op korte termijn op te
lossen. In de voortgangsrapportage worden 2 hiaten benoemd:
1. Kinderen wachten nog steeds te lang op een jeugdbeschermer.
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2. Het is met enige regelmaat niet voldoende mogelijk om tijdige en passende jeugdhulp in
te zetten voor kinderen met een maatregel.
Evenals de eerste rapportage schetst ook het nieuwe rapport van de inspecties dat de
problematiek landelijk is, terwijl er juist grote regionale verschillen zijn. Nog steeds zijn er bij de
GI’en verschillen in wachttijden en personele tekorten. Wat echter wel een landelijk gedeeld
beeld is, is het tekort aan (hoog) specialistische hulp. Het gaat om kinderen die specialistische,
zwaardere en langdurige hulp nodig hebben, vaak gecombineerd met een woonvoorziening. De
meeste regio’s herkennen dit beeld en hebben in de uitvoering met deze belemmeringen te
maken.
De regio’s zijn ook van mening dat deze tekorten niet alleen binnen de uitvoering van de
verbeteragenda’s kunnen worden opgelost. Daarvoor is het probleem te groot en is het nodig dit
in breder verband te bespreken, ook aan landelijke tafels.
Vervolgacties en resultaten uitvraag
Elke GI heeft de opdracht gekregen om voor de regio’s waarvoor de GI diensten levert, in beeld
te brengen welke cliënten mogelijk risico lopen, wat daarvan oorzaak is en hoe hierin een
doorbraak gerealiseerd kan worden. Voor Regio Alkmaar hebben de Jeugd- en
Gezinsbeschermers (JGB), de William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils (LdH)
eind 2020 de volgende resultaten aangeleverd (tabel 1 – peildatum 17 nov 2020).
Tabel 1
JGB
WSS
LdH

Alkmaar
12
0
0

BUCH
5
0
0

Heerhugowaard
13
0
1

Langedijk
4
0
0

In gemeente Heerhugowaard wachtten bij de JGB 12 kinderen op een vaste jeugdbeschermer en
1 kind met een maatregel op passende hulp. Bij LdH ging het om 1 kind zonder vaste
jeugdbeschermer.
Inmiddels zijn vervolgstappen ondernomen en wachten er in onze regio (en in heel NoordHolland) geen kinderen meer op een vaste jeugdbeschermer. Bij de JGB is dit vooral
gerealiseerd door extra personeel aan te stellen.
Naast het beschikbaar zijn van een jeugdbeschermer was het tweede punt van aandacht het
bieden van passende hulp aan alle cliënten. Ook dat is inmiddels opgelost voor de cliënt uit
Heerhugowaard die eind 2020 daarvoor nog op de wachtlijst stond.
Monitoring inspectie en VNG
Zowel de inspectie als de VNG monitoren dit proces nauwlettend en ook de gemeenten volgen
deze ontwikkelingen uiteraard. Begin maart, komt de inspectie met haar landelijke
eindrapportage.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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