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Aan de Volkspartij

Steenbergen, 1 februari 2022

onderwerp Artikel 40 vragen opvang jongeren met
problemen

Geachte heer Kouwen,

In uw email van zondag 16 januari 2022 heeft u artikel 40 vragen gesteld aan het 
college van de gemeente Steenbergen over de opvang van jongeren met 
problemen binnen onze gemeente.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Bent u bekend met de opvang van deze jongeren met problemen in onze 
gemeente?

Ons antwoord: Wij zijn inderdaad bekend met de opvang van jongeren in 
woonzorgvoorzieningen in onze gemeente.

2. Kunt u aangeven hoeveel jongeren worden opgevangen?

Ons antwoord: Binnen de gemeente Steenbergen zijn er twee woonzorgvoorzieningen 
gehuisvest. Dit betreffen beide woonzorgvoorzieningen met een open karakter (geen 
gesloten plaatsingen).

» Locatie Oostdam: de locatie aan de Oostdam in Steenbergen maakt onderdeel 
uit van Almata (voorheen Centrale Zorggroep). Hier kunnen maximaal 12 
jongeren tussen de 12 tot en met 23 jaar verblijven.

« Locatie Vestinghlaan: de locatie aan de Vestinghlaan in Steenbergen maakt 
onderdeel uit van Pandor. Hier kunnen maximaal 15 jongeren tussen de 16 en 
23 jaar verblijven.

In totaal betreft het maximaal 27 jongeren verdeeld over 2 locaties, maar in de praktijk 
blijkt dat dit maximale aantal niet gehaald wordt. Op de locatie Vestinghlaan 
bijvoorbeeld verblijven op dit moment 5 jongeren.
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3. Kunt u aangeven of dit alleen in de kern Steenbergen is of in welke kernen 
we meer opvangplaatsen hebben?

Ons antwoord: de twee woonzorgvoorzieningen zijn allebei gehuisvest in de kern 
Steenbergen. In de overige kernen is een dergelijke woonzorgvoorziening niet. 
Opgemerkt dient te worden dat de locatie Vestinghlaan in april 2022 gaat sluiten 
(de sluiting heeft geen samenhang met het incident in Middelburg).

4. Kunt u aangeven of dit alleen jongeren betreft of vangen wij ook oudere 
mensen op met problemen?

Ons antwoord: dit betreffen beide woonzorgvoorzieningen die jongeren opvangen tot 
en met 23 jaar.

5. Kunt u aangeven hoe de opvang geregeld is?

Ons antwoord: op beide locaties bieden de woonzorgvoorzieningen plaats aan 
jongeren die om verschillende reden niet meer thuis, in een pleeggezin of leefgroep 
kunnen en/of willen wonen. De woon/zorg voorzieningen zijn gecontracteerd door de 
jeugdhulpregio West Brabant West en jongeren verblijven daar op basis van een 
woonzorgarrangement. De grote meerderheid van deze jongeren worden op een 
locatie geplaatst door een Gecertificeerde Instelling (Gl) en hebben een voogd.

De locatie Oostdam kenmerkt zich door 24/7 woonbegeleiding welke is opgedeeld 
in twee vormen. Er is sprake van zowel beschermd wonen, maar ook van (semi) 
begeleid wonen.
De locatie Vestinghlaan biedt woonbegeleiding aan jongeren, waarbij ze worden 
begeleid en ondersteund naar zelfstandigheid.

6. Kunt u aangeven of deze jongeren zich altijd vrij zonder toezicht mogen 
bewegen?

Ons antwoord: Ja, deze jongeren kunnen zich altijd vrij zonder toezicht bewegen. Het 
betreft op beide locaties namelijk een woonzorgvoorziening met een open karakter.

7. Kunt u aangeven of er risico's zijn zoals in Middelburg is gebeurd?

Ons antwoord: We gaan er van uit dat u doelt op het steekincident dat heeft 
plaatsgevonden in Middelburg. Dergelijke risico's zijn op geen enkele locatie uit te 
sluiten. Elke woonzorgvoorziening maakt een eigen risicoschatting voordat een 
jongere geplaatst wordt. Daarnaast werken we in nauw contact samen met Politie en 
CJG zodat er bij meldingen of onveilige situaties kan worden afgestemd.
Het incident in Middelburg is wel aanleiding geweest om het gesprek aan te gaan met 
de woonzorgvoorzieningen met o.a. Politie, AOV en CJG.

8. Kunt u aangeven of er regelmatig controle is in de opvanglocaties op 
wapenbezit?

Ons antwoord: Elke woonzorgvoorziening heeft eigen protocollen en huisregels. In 
deze huisregels staat ook een verbod op drugs en wapenbezit genoemd.
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Daarbij treffen zij eigen veiligheidsmaatregelen waarbij er bij signalen van wapenbezit 
kamers doorzocht kunnen worden en er (preventieve) gesprekken met jongeren 
plaatsvinden. Afhankelijk van de situatie wordt ook de politie betrokken en/of verdere 
stappen ondernomen. De gemeente gaat bij onveilige/overlast gevende situaties in 
overleg met de politie. Ook worden er gesprekken gevoerd met de zorginstanties.

9. Kunt u aangeven of u altijd op de hoogte bent van de precieze hoeveelheid 
mensen in de opvang?

Ons antwoord: Per 1 januari 2022 is het nieuwe woonplaatsbeginsel Jeugdwet van 
kracht. Dit nieuwe woonplaatsbeginsel zorgt ervoor dat de inschrijving van de jeugdige 
bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor de zorg. Als er sprake is van zorg 
met verblijf (zoals een woonzorgarrangement), dan is de woonplaats waar de jeugdige 
stond ingeschreven direct voorafgaand aan de start van de verblijfszorg bepalend. 
Door deze wijziging hebben wij in verband met privacy (en het feit dat wij financieel 
niet meer verantwoordelijk zijn) niet altijd zicht op hoeveel en welke jongeren in de 
woonzorgvoorzieningen verblijven. Naar aanleiding van het steekincident in 
Middelburg hebben wij op korte termijn gesprekken gepland staan met de 
woonzorgvoorzieningen om dit effect van het woonplaatsbeginsel Jeugdwet te 
bespreken en hoe we deze wenselijke informatie wel kunnen uitwisselen.

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

longh. RA R.P, van den It, MBA
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