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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Vastgestelde tarieven Gecertificeerde Instellingen en inspectierapport

Steenbergen; 13 juli 2021

Aan de Raad,

Via deze raadsmededeling stellen we u op de hoogte van de ontwikkelingen in relatie tot de 
instroomstop bij Jeugdbescherming Brabant. Daarnaast spelen er andere inhoudelijke en 
procesmatige ontwikkelingen. We gaan in op het inspectierapport en over de situatie in Brabant, 
die allebei maandag 5 juli zijn gepubliceerd.

Tarieven
Vorige week hebben de gezamenlijke jeugdzorgregio's en Gecertificeerde Instellingen in Noord- 
Brabant een principeakkoord bereikt over de tarieven voor jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Hiermee is voor de járen 2020 en 2021 het traject afgerond dat al langer liep 
tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen over kostendekkende tarieven voor de hulp 
aan kwetsbare kinderen en gezinnen. Omdat een eerder kostprijsonderzoek door Gecertificeerde 
Instellingen en Brabantse gemeenten helaas geen oplossing bood, hebben de partijen begin 
2021 gezamenlijk advies gevraagd aan dejeugdautoriteit. Dit heeft geleid tot een akkoord, dat 
momenteel ter goedkeuring ligt bij de Brabantse gemeenten. Wij hebben op 23 juli jl.. ingestemd 
met de aangedragen tarieven, Daarnaast hebben de regio's op basis van signalen van financiële 
knelpunten bijJBB in 2020 een onderzoek naar de bedrijfsvoering laten uitvoeren en afspraken 
gemaakt over een herstelplan met JBB, mede ter onderbouwing van de benodigde tarieven voor 
JBB. Dejeugdautoriteit was hiervan de op de hoogte. In het najaar maken de partijen afspraken 
over inhoudelijke beleidskeuzes en de daarbij aansluitende tarieven voor de járen 2022 en 
verder.

Opnamestop JBB
Op 16 juni 2021 heeft de bestuurder van Jeugdbescherming Brabant (JBB) aangegeven dat JBB 
vanaf 21 juni 2021 voor minimaal 3 maanden een instroomstop instelt voor 
jeugdbeschermingsmaatregelen voor de 5 jeugdzorgregio's in Brabant. De redenen die JBB 
hiervoor noemt zijn: er bestaan al langer wachtlijsten, het ziekteverzuim is hoog, er is een tekort 
aan SKJ geregistreerd personeel, het verloop is groot en nieuwe mensen zijn niet tot nauwelijks te 
vinden. Daardoor kunnen de medewerkers van JBB niet alle maatregelen die aan JBB zijn 
toegewezen uitvoeren, de wachtlijsten niet terugdringen en zelfs geen beperkt hulpaanbod voor 
de jeugdigen op de wachtlijst bieden. Om een kwalitatief goede uitvoering van de 
jeugdbeschermingsmaatregelen te kunnen realiseren voor de kinderen en gezinnen die al aan 
JBB zijn toegewezen, vindt JBB de instroomstop noodzakelijk. JBB blijft wel 
jeugdreclasseringsmaatregelen en spoed jeugdbeschermingszaken aannemen.
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Ondanks dat we met elkaar over de situatie met JBB in gesprek waren over de verschillende 
vraagstukken bij JBB, heeft JBB eenzijdig een opnamestop aangekondigd. Voor onze gemeente 
heeft de opnamestop op dit moment nog geen direct effect op de jeugdigen. Er wordt 
momenteel Brabant breed hard gewerkt aan oplossingen. Dit zijn oplossingen voor de acute 
gevallen en korte termijn.

Vanzelfsprekend is onze eerste prioriteit dat jeugdigen en gezinnen in een kwetsbare situatie 
adequate hulp krijgen. Het werk dat de jeugdbeschermers doen is van vitaal belang voor 
jeugdigen en gezinnen die in kwetsbare situaties terechtkomen.Om het belangrijke werk uit te 
kunnen voeren met voldoende mensen willen we als Brabantse jeugdzorgregio's samen met de 
Gecertificeerde Instellingen kijken waar we kunnen ondersteunen in het oplossen van de 
arbeidsmarktproblematiek die momenteel bestaat.

Rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg 8, jeugd
Op 5 juli is een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg 8* Jeugd (IGJ) over het 
vervolgtoezicht 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd'gepubliceerd.

Het huidige rapport is een vervolg op een eerder rapport uit 2019 'Kwetsbare kinderen 
onvoldoende beschermd'. In 2019 oordeelden de inspecties dat de wijze waarop 
jeugdbescherming en jeugdreclassering op dat moment werden uitgevoerd niet acceptabel was. 
In 2020 is een voortgangsrapportage uitgebracht in navolging van het rapport uit het jaar 2019.
In de voortgangrapportage 2020 waren de actuele bevindingen van inspecties opgenomen. Zij 
gaven daarin aan dat een positieve beweging is ingezet, maar dat dit niet had geleid tot 
verbeteringen op de korte termijn. De inspecties vonden daarom een doorbraak noodzakelijk om 
de acute, ernstige situaties in de beschikbaarheid van jeugdbeschermers en passende jeugdhulp 
op te lossen. Alle vijf de jeugdzorgregio's in Brabant zijn aan de slag gegaan met een 
doorbraakaanpak, zo ook de regio WBW.

Sommige zaken liggen buiten de invloedssfeer van de gemeenten, zoals de wachtlijsten bij de 
Raad voor de Kinderbescherming, rechtbanken en het toezicht op de Gľs. De IGJ benoemt dit ook 
als een van de landelijke knelpunten in de jeugdbeschermingsketen en spreekt hier in haar 
rapport ook het ministerie van J&V aan.

Op 5 juli 2021 heeft IGJ een nieuwe rapportage uitgebracht met haar bevindingen op het gebied 
van jeugdbescherming. Er blijven stevige verbeterpunten voor de jeugdzorgregio's in Brabant. 
Desondanks is de inspectie in haar actuele rapportage van mening dat op het Brabants niveau de 
situatie in de jeugdbescherming nog een aantal maanden dient te worden gevolgd. Daarom stelt 
de inspectie voor de komende periode ook aanvullend toezicht in. U kunt bovendien lezen dat de 
inspectie een aantal heel concrete (verbeter)adviezen aan de regio's geeft.
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Tot slot
In al onze gesprekken is en blijft het welzijn van jeugdigen en gezinnen onze primaire focus. De 
komende maanden werken we hard aan oplossingen op de korte termijn en aan structurele 
verbeteringen voor de lange termijn om kwetsbare kinderen en jongeren tijdig goede hulp te 
bieden. We zetten daarbij waar van toepassing de geleerde lessen uit het verleden in en geven 
daarmee invulling aan partnership met alle betrokken partijen in de jeugdbeschermingsketen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, Z

de burġemedster,de secretaris.

M.J.P. de
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