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Aan de Raad, 

Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk 
geworden voor de toegang tot en hulpverlening en zorg aan jeugd en jongeren. Het is mogelijk dat over 
de wijze van uitvoering van die taken klachten worden ingediend. De gemeenten Bergen op Zoom, Etten-
Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucpen, Woensdrecht, Zundert en Steenbergen hebben voor 
de behandeling van deze klachten eind 2015 een Klachtenregeling Jeugd vastgesteld, waarin de 
klachtbehandeling is opgedragen aan de Klachtencommissie Jeugd. Na benoeming van de leden is de 
Klachtencommissie Jeugd in 2016 van start gegaan. In het jaarverslag legt de commissie verantwoording 
af over haar werkzaamheden. 

Achtergrond 
Voordat tot klachtbehandeling door de commissie wordt overgegaan, wordt onderzocht of de klacht voor 
bemiddeling in aanmerking komt, met tussenkomst van de verantwoordelijk leidinggevende van de 
beklaagde. Als de klacht zich niet voor bemiddeling leent, dan wel de bemiddeling niet tot een 
bevredigende oplossing heeft geleid, wordt deze voor behandeling voorgelegd aan de 
Klachtencommissie Jeugd. De Klachtencommissie hoort de klager en de beklaagde in eikaars 
aanwezigheid tijdens een besloten zitting. Binnen acht weken na ontvangst van de klacht door de 
Klachtencommissie stelt ze partijen in kennis van haar oordeel/advies over de klacht. Vervolgens neemt 
het college binnen vier weken na ontvangst van het advies van de Klachtencommissie een besluit over 
klachten over de toegang van jeugdhulp en/of eventuele maatregelen ten aanzien van de klachten over 
de jeugdhulpverlening. 

Klachtbehandeling 
In 2016 zijn in totaal 13 klachten ontvangen. Hiervan zijn 7 klachten zonder tussenkomst van de 
Klachtencommissie afgehandeld. Bij de gemeente Bergen op Zoom (3), de gemeente Etten-Leur (1), 
gemeente Roosendaal (2) en de gemeente Rucphen (3) zijn de klachten in de meeste gevallen na 
bemiddeling ingetrokken. 

In totaal zijn 6 klachten behandeld door de Klachtencommissie: de gemeente Moerdijk heeft 3 klachten 
ontvangen, de gemeente Roosendaal 1 klacht, de gemeente Rucphen 1 klacht en de gemeente 
Steenbergen 1 klacht. 

De Klachtencommissie heeft de klacht van de gemeente Steenbergen beoordeeld als betrekking hebbend 
op toegang tot jeugdhulp. Na het bemiddelingsgesprek heeft de klachtbehandeling op hoorzitting - in 
overleg met de klager - geruime tijd op zich laten wachten waardoor de termijn van acht weken, waarin de 



Klachtencommissie een advies moet uitbrengen, ruimschoots is overschreden. De Klachtencommissie 
heeft geadviseerd de klacht gegrond te verklaren. Het college heeft dit advies overgenomen. 

Aanbevelingen 
Er verstrijkt naar verhouding (te) veel tijd vanaf de datum van het bemiddelingsgesprek tot aan de 
datum van de hoorzitting van de Klachtencommissie. De Klachtencommissie heeft twee dagen per 
maand gereserveerd voor de hoorzittingen, maar dit is kennelijk in de praktijk niet altijd haalbaar. De 
Klachtencommissie beveelt aan ernaar te streven de hoorzitting binnen een termijn van vier weken na 
het bemiddelingsgesprek in te plannen. 

Soms is er sprake van extra tijdsverloop tussen de besluitvorming door het college en de verzending 
van het besluit op het advies van de Klachtencommissie. De reden hiervoor is onder andere dat de 
reactie van de beklaagde wordt verwerkt in de beslissing. De Klachtencommissie beveelt het college 
aan om een vaste werkwijze te hanteren, zodat de termijn van vier weken om te beslissen kan 
worden behaald. De Klachtencommissie geeft het college in overweging om de definitieve 
besluitvorming te mandateren. 

De gemeenten gaan verschillend om met de procedure, met name ten aanzien van het wel/niet 
verstrekken van het verweerschrift, voorbereiden hoorzitting en privacygevoeligheid van de stukken. 
De Klachtencommissie acht het van belang dat alle partijen over en weer over dezelfde stukken 
beschikken en dat de beklaagden vooraf een schriftelijk verweer aanleveren. Hierbij moet oog zijn 
voor het zorgvuldig behandelen van de documenten en de privacygevoeligheid hiervan. 

- De beklaagde jeugdprofessional vindt het over het algemeen emotioneel lastig om met klachten over 
het professioneel handelen om te gaan. De Klachtencommissie adviseert te benadrukken dat het 
indienen van een klacht niet betekent dat getwijfeld wordt aan de professionaliteit. Een mogelijkheid 
zou zijn om de jeugdprofessional juridische ondersteuning te bieden tijdens de klachtbehandeling. De 
Klachtencommissie beveelt in het kader van de transparantie aan een duidelijk profiel te maken van 
de taken en bevoegdheden van de jeugdprofessional en dit zo mogelijk neer te leggen in een regeling. 
Verder vindt de Klachtencommissie het van belang dat er meer bekendheid wordt gegeven binnen de 
organisatie over de klachtprocedure. Zo nodig kan de commissie ook intern een informele bijeenkomst 
organiseren. Ook beveelt zij aan de klachtprocedure Jeugd duidelijk en makkelijk vindbaar te 
vermelden op de website. 

Deze aanbevelingen nemen we over. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 


