
Mededeling inspectierapport en Kamerbrief 
 
Wethouder Gijsbertsen heeft in de commissie onderwijs & welzijn een mondelinge mededeling gedaan over een 
aantal recente ontwikkelingen in het landelijke debat over de jeugdhulp. Gezien de snelheid van ontwikkelingen en 
het belang ervan geven we deze mededeling schriftelijk iets meer gestalte.  
 
Inspectierapport Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd en reactie ministers 
7 november jl. verscheen het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ en het signalement 
‘Jeugdbeschermingsketen in gevaar’ (zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-
welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2019/11/07/kwetsbare-kinderen-onvoldoende-beschermd en  
https://www.igj.nl/documenten/publicaties/2019/11/08/signalement-jeugdbeschermingsketen-in-gevaar ). De 
Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd en de Inspectie Justitie & Veiligheid stellen in het rapport dat de 
gecertificeerde instellingen (gi’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hun wettelijke opdracht op het 
moment onvoldoende kunnen uitvoeren. De inspecties vragen direct actie en doen een aantal stevige aanbevelingen 
aan Rijk, gemeenten en gi’s.  
 
Gelijk daarna stuurden ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker een Kamerbrief met diverse verbetervoorstellen 
om de ‘jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering beter te ordenen’ (zie 
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/documenten/kamerstukken/2019/11/07/kamerbrief-naar-een-betere-organisatie-van-jeugdhulp-
jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.  
De ministers willen in de Jeugdwet vastleggen op welk schaalniveau de verschillende vormen van jeugdzorg moeten 
worden georganiseerd. Ook wordt bij wet een aantal ‘zorgvuldigheidseisen’ gesteld aan de inkoop.  
 
Reacties VNG en G40 
De VNG deelt de zorgen over kinderen in de jeugdbeschermingsketen, maar stelt grote vraagtekens bij de richting 
die uit uitlatingen en de kamerbrief van de betrokken ministers spreekt. "Een top-down stelselwijziging gaat geen 
kind helpen. Rijk, instellingen en gemeenten moeten allemaal lering trekken uit situaties waarin kinderen 
onverhoopt niet goed worden geholpen. Juist over de interbestuurlijke samenwerking hebben we afspraken 
gemaakt in het IBP.” De VNG geeft aan dat in de brief van het kabinet geen spoor te ontdekken is van gelijkwaardige 
samenwerking tussen overheden. Het Rijk bepaalt en gemeente betaalt. Terwijl gemeenten op allerlei voorzieningen 
moeten bezuinigen, omdat de jeugduitgaven blijven stijgen, staan de rijksfinanciën er goed voor. Als klap op de 
vuurpijl dwingt het rijk gemeenten meer te betalen. Zie verder de brief van VNG in de bijlage. 
 
Ter aanvulling heeft de G40 de brief Betere Jeugdhulp door gelijkwaardige samenwerking opgesteld (zie bijlage). Als 
centrumgemeenten nemen we onze verantwoordelijkheid in onze regio om maatschappelijke opgaven op regionaal 
schaalniveau aan te jagen. We sluiten niet uit dat een structuuraanpassing op onderdelen kan helpen om het 
eenvoudiger te maken, als de budgetten niet geknipt worden en de regie bij de eerste overheid blijft, anders wordt 
het stelsel nog ingewikkelder. 
De G40 pleit er voor om dergelijke structuuraanpassingen niet overhaast door te voeren voor enkel de Jeugdzorg, 
maar dit in het bredere en integrale perspectief van gedecentraliseerde taken in het sociaal domein te plaatsen. De 
G40 ziet dat het Rijk de discussie over zorgpunten in het jeugdzorgstelsel nu naar de organiseerbaarheid verschuift. 
Zolang de middelen volstrekt ontoereikend en incidenteel blijven, heeft het verleggen van de verantwoordelijkheid 
naar een hoger schaalniveau geen enkele zin.  
 
Het college onderschrijft de reacties van VNG en G40; wethouder Gijsbertsen heeft in zijn hoedanigheid als 
voorzitter van de sociale pijler van de G40 de G40-brief ondertekend.  
Om het standpunt van het college kracht bij te zetten was wethouder Gijsbertsen, tezamen met ongeveer 150 
andere wethouders, op 18 november jl. aanwezig bij de kamerbehandeling van het onderdeel jeugd  
van de begrotingen van VWS en J&V (in aanwezigheid van de ministers De Jonge en Dekker). Rondom het debat 
leidde dat tot vele gesprekken met woordvoerders en tot veel media-aandacht. Zie bijlage voor de hoofdlijnen van 
het debat. 
 
Al enige tijd zijn de jeugdhulpregio`s van Groningen en Drenthe in gesprek met onze GI, jeugdbescherming Noord, 
over de kwaliteit en transformatie van de geboden hulp en over de organisatorische en financiële randvoorwaarden 
van het werk van de GI. Hiermee lopen wij voor op het landelijke traject dat na de kamerbrief is ingezet. Wij 
verwachten u in januari/februari nader te kunnen informeren.   
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