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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Opnamestop nieuwe cliënten jeugdbescherming bij Jeugdbescherming Brabant

Steenbergen; 23 juni 2021

Aan de Raad,

De ontwikkelingen rondom de Gecertificeerde Instellingen (Gľs) volgen elkaar in snel tempo op. 
Via de media heeft u mogelijk al van de recente opnamestop bij Jeugdbescherming Brabant (JBB) 
vernomen. Naar aanleiding van deze berichtgeving en in navolging op de raadsmededeling van 
donderdag 17 juni infomeren wij verder over de stand van zaken.

De situatie bij de Gľs, de uitvoerders van de jeugdbescherming en jeugdreclassering, is de 
afgelopen tijd opnieuw in het nieuws geweest, met name over dat zij financieel onder druk staan 
en te kampen hebben met krapte op de arbeidsmarkt. Ook in Noord-Brabant zien we dit terug. 
Daarnaast ontvangen kinderen niet altijd snel genoeg de juiste hulp en ondersteuning. In Noord- 
Brabant zijn de volgende Gľs actief; Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Stichting 
(WSG), Leger des Heils en Jeugd Veilig Verder (alleen in Zuid Oost Brabant). Gemeenten opereren 
als opdrachtgever voor de Gľs en doen dit organisatorisch vanuit de verschillende 
jeugdhulpregio's. JBB opereert enkel in de provincie Noord-Brabant en voor deze Gl is de 
gemeente Tilburg vanuit de Rijksoverheid aangewezen als accounthouder.

Instroomstop

JBB heeft op 16 juni laten weten een instroomstop voor jeugdbescherming in te voeren met 
ingang van 21 juni. WSG heeft dit eveneens aangegeven voor de regio's Zuid Oost en Noord Oost 
Brabant. De reden is dat Gľs er niet in slagen voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken 
en te behouden. Hierdoor kan de begeleiding van nieuwe kinderen en hun ouders niet langer op 
een verantwoorde wijze gebeuren. Consequentie is dat hulpbehoevende kinderen in de 
Brabantse regio's langer zullen moeten wachten op de juiste hulp. We staan in contact met Gľs, 
Toegang en hulpaanbieders om de gevolgen voor kinderen zo veel mogelijk te beperken. 
Uiteraard zijn we vanaf het allereerste signaal in overleg over deze situatie met de Gľs, het 
ministerie van Justitie en Veiligheid en de inspectie.

www.gemeente-steenbergen.nl



RD2100158

Voor de goede orde:

» Gezinnen die nu hulp ontvangen van JBB blijven die hulp ontvangen, het betreft alleen de 
nieuwe instroom.

» Tevens blijft instroom voor uitvoering van jeugdreclasseringsmaatregelen mogelijk. Dus 
het gaat om nieuwe instroom voor ondertoezichtstellingen (OTS) die niet meer mogelijk 
is.

» Jeugdigen en gezinnen waarbij sprake is van een crisissituatie met een spoedvoorziening 
(voorlopige ondertoezichtstelling VOTS en voorlopige voogdij VOVO) kunnen op de 
ondersteuning van JBB rekenen.

Voor de gemeente Steenbergen is de gemiddelde instroom van OTS bij JBB 12 kinderen perjaar 
en betekent de opnamestop van JBB voor 3 maanden dat voor 3-4 gezinnen zo snel mogelijk een 
andere, passende oplossing gevonden moet worden.

Oplossingsrichting
Om te komen tot een oplossing voor de periode van de opnamestop staan Gľs, gemeenten, 
ministeries en landelijke organisaties samen aan de lat. Momenteel wordt bovenregionaal een 
werkgroep geformeerd die de komende dagen een plan van aanpak gaat maken voor de korte 
termijn van 3 à 4 maanden. In West-Brabant West onderzoeken we op welke wijze de 
Veiligheidsteams kunnen worden ingezet om de begeleiding van kinderen en gezinnen op een 
verantwoorde wijze vorm te geven. Hierin spelen de wettelijke kaders en taken ook een rol, een 
passende aanpak vraagt daarom verdere invulling en afstemming. U wordt geïnformeerd over de 
stand van zaken zodra het plan van aanpak (boven)regionaal beschikbaar is.

Parallel aan dit proces werken we (boven) regionaal gezamenlijk met alle betrokken partners aan 
een perspectief voor de Gľs en de andere partners in de jeugdbeschermingsketen om deze trend 
te doorbreken.

Passende hulp en ondersteuning
De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft in haar voortgangsrapportage van oktober 2020 
geconstateerd dat er landelijk te veel kinderen geen vaste jeugdbeschermer hebben en te lang 
wachten op passende ondersteuning. Ook in Noord-Brabant bestond deze situatie. In alle regio's 
in Noord-Brabant is een doorbraakaanpak ingezet om er voor te zorgen dat kinderen tijdig 
passende hulp en een vaste jeugdbeschermer krijgen. Inmiddels zijn deze aantallen 
teruggebracht. De inspectie heeft een praktijktoets uitgevoerd.

Op basis van de praktijktoets, de gesprekken met de Gľs en de gesprekken met de regio's heeft 
de inspectie een concept eindrapportage opgesteld. Daarover lopen nu gesprekken met de 
verschillende partners. Uiteraard brengen we u op de hoogte wanneer het definitieve rapport is 
opgeleverd.
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Tot slot
In de afgelopen periode hebben de vijf jeugdhulpregio's in Noord-Brabant de 
verantwoordelijkheid gevoeld om samen op te trekken en eenduidig opdrachtgeverschap te 
tonen richting de Gľs. Dat is geen eenvoudige taak, omdat de regio's in hun organisatie en 
processen niet gelijk zijn aan elkaar en brede afstemming telkens noodzakelijk is.
Wij streven er steeds naar om samen met de Gľs te komen tot een aanpak die duurzaam 
effectief is en waarbij de kwaliteit van de ondersteuning aan ouders en jeugdigen gewaarborgd 
blijft. De krapte op de arbeidsmarkt maakt een oplossing niet eenvoudiger. Wij spreken ons 
vertrouwen uit in de bestuurders van JBB alsook in de andere betrokken Gľs. Het werk dat de 
jeugdbeschermers doen is van vitaal belang voor kinderen die in kwetsbare situaties 
terechtkomen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergeî 
de loco-secretaris, — de burgemt

R.P. van de It, MBAX. de Korte, MCM
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