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Informatiebrief aan de Raad 

 

Zaaknummer: Z/22/ 070366 

Documentnummer: 321176 

Datum: dinsdag 25 oktober 2022/verzonden 26 oktober 2022 

Onderwerp: (Boven)regionale ontwikkelingen jeugdhulp en jeugdzorg 

Bijlage(n): 1. Actuele situatie jeugdbescherming 

2. Eindrapport evaluatie Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

 

Geachte Raad, 

Met deze informeren wij u over de actuele situatie in de jeugdbescherming en over de evaluatie 

van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

1. Actuele situatie jeugdbescherming 

De jeugdbescherming verkeert in zwaar weer, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en 

de Tweede Kamer en ook de partijen werkzaam in de jeugdbeschermingsketen spreken van 

een crisissituatie. De gemeenten binnen de bovenregionale jeugdbeschermingsregio Zuid 

West, waar jeugdhulpregio Haaglanden deel van uitmaakt, delen deze zorgen. Omdat het 

hier gaat om de veiligheid en ontwikkeling van de meest kwetsbare kinderen, is het zeer 

urgent dat deze crisis daadkrachtig wordt bestreden. 

 

Indien er sprake is van een onveilige ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld door 

onveiligheid binnen het gezin, dan kan de kinderrechter, op verzoek van de Raad voor de 

Kinderbescherming, een jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Bij delinquent gedrag van 

jeugdigen kan vanuit het Strafrecht een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd worden. De 

jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door gecertificeerde 

instellingen, te weten JB West, de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils. De 

jeugdbeschermers voeren regie op de gezinnen met een maatregel en zij indiceren 

passende hulp voor jeugdigen en hun ouders. Deze hulp moeten ouders en jeugdigen 

aangaan (gedwongen kader), vanwege de jeugdbeschermingsmaatregel. 
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In het schema hieronder wordt het zorglandschap jeugdzorg weergegeven. Het jeugdteam 

binnen het CJG van Wassenaar valt onder het blauwe gebied, de tweedelijns specialistische 

jeugdhulp in het gele gebied in het midden en de jeugdbescherming en jeugdreclassering 

in het paarse gebied. 

 

 

Figuur 1: Zorglandschap Jeugdzorg Haaglanden 

 

 

Op 15 september jongst leden heeft het Kabinet toegezegd de komende vier jaar in totaal 

40 miljoen euro extra uit te trekken voor de gecertificeerde instellingen die 

jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Gemeenten zouden in deze periode 

eenzelfde bedrag moeten vrijmaken voor deze instellingen. Hierover moet echter nog 

besluitvorming plaatsvinden, wat niet eerder dan in oktober zal gebeuren1. De opdracht 

aan de jeugdbeschermingsregio’s is om met deze middelen het jeugdbeschermingsstelsel 

dusdanig te repareren, dat de jeugdigen en gezinnen met een maatregel tijdig passende 

hulp ontvangen.  

 
1 Jeugdstelsel te ingewikkeld, bekostiging onvoldoende | VNG 

https://vng.nl/nieuws/jeugdstelsel-te-ingewikkeld-bekostiging-onvoldoende
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Samen met de 52 gemeenten uit jeugdbeschermingsregio Zuid West hebben we sinds het 

verscherpt en interbestuurlijk toezicht dat van kracht was in de periode juli 2021 t/m 

februari 2022 (zie ook eerdere raadsinformatiebrieven d.d. 22 februari 2022 en 6 juli 2021) 

hard gewerkt aan het versterken van de jeugdbeschermingsketen. We hebben 

geïnvesteerd in Verbeterplannen, waarmee de caseload van jeugdbeschermers omlaag is 

gegaan en we hebben een doorbraakaanpak ontwikkeld, waarmee het aantal jeugdigen dat 

langdurig wacht op passende hulp omlaag is gebracht. Door deze investeringen hebben wij 

als jeugdhulpregio Haaglanden de situatie inmiddels sterk verbeterd, vooral in vergelijking 

met andere regio’s komen we goed uit de test, ondanks de negatieve berichtgeving en het 

feit dat er nog veel te verbeteren valt. 

 

De komende periode zullen wij met de jeugdbeschermingsregio, gecertificeerde instellingen 

en het Rijk werken aan het verder verbeteren van de situatie in de jeugdbescherming. De 

speerpunten zijn het verder omlaag brengen van de caseload van de jeugdbeschermers, 

het verder verlagen van het aantal langdurig wachtenden en het versneld toewerken naar 

het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Meer over deze ontwikkelingen is te 

lezen in de bijlage. 

 

In Wassenaar werken gemeente en gecertificeerde instellingen nauw met elkaar samen in 

casuïstiek waarin (on)veiligheid speelt. Jeugdconsulenten en jeugdbeschermers trekken in 

een vroeg stadium met elkaar op om een jeugdbeschermingsmaatregel te voorkomen en 

om de nodige hulp en regie te behouden bij het afsluiten van een maatregel. Hierdoor 

wordt eerder passende hulp geboden in het preventief justitieel kader. Beoogd bijeffect is 

dat het aantal maatrelen in aantal en duur wordt beperkt.  

 

Het aantal jeugdigen in Wassenaar met een jeugdbeschermingsmaatregel is het eerste 

halfjaar (jan t/m juni) van 2022 gedaald van 26 naar 24. Het aantal jeugdigen met een 

jeugdreclasseringsmaatregel (strafrecht), is in dezelfde periode gedaald van 7 naar 5. 

 

 

2. Eindrapport evaluatie Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden 

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de evaluatie van het organisatie- en 

samenwerkingsvermogen van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp 

Haaglanden (SbjH) plaatsgevonden. Het onderzoeksbureau Partners en Pröpper heeft in 

het tweede kwartaal het bijgevoegde eindrapport aangeleverd. Gelet op de complexiteit 

van de regionale samenwerking en daarbij de vorming van de nieuwe colleges en 

gemeenteraden die vlak voor de zomer nog niet in heel de regio was afgerond, hebben we 

met de wethouders uit de jeugdhulpregio besloten de bespreking van het eindrapport in 

het Bestuurlijk Overleg Jeugd (BOJ) en het bestuur van de GR SbjH uit te stellen tot na de 

zomer. Het BOJ en het GR bestuur hebben we immers pas eind september jongst leden 

kunnen benoemen. 
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Met deze brief doen wij u vast het eindrapport toekomen, een ambtelijke reactie op het 

rapport is nog in voorbereiding. Deze verwachten wij u eind van het jaar te kunnen 

aanbieden. Wij kunnen de reactie op het rapport dan toespitsten op de ontwikkelingen 

rondom de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd, die volgens planning in 

november vastgesteld zal worden.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

 

 

T.N. Kramer, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 

 


