
Beste collega, 

Afgelopen tijd is het algemeen bestuur van de DG&J  geïnformeerd over de 

ontwikkelingen bij de twee jeugdhulpplusaanbieders iHUB en Schakenbosch in het 

landsdeel Zuidwest. De Jeugdautoriteit maakt zich zorgen over de continuïteit van de 

gesloten jeugdhulp (JeugdzorgPlus) in landsdeel Zuidwest en heeft de staatssecretaris 

van VWS, Maarten van Ooijen, geadviseerd de gemeenten in het landsdeel onder 

Interbestuurlijk Toezicht (IBT) te plaatsen. Op 17 november jl. heeft de staatssecretaris 

besloten dit advies op te volgen. Dit IBT treft alle gemeenten in het landsdeel. 

Het IBT kent gradaties. De staatssecretaris heeft stap 2 van toepassing verklaard. Dit 

betekent dat de staatssecretaris zich nu verder over de situatie informeert (fact finding). 

Daarvoor heeft hij inmiddels al gesprekken gevoerd met de wethouders Jeugd van de 

accounthoudende gemeenten Den Haag en Rotterdam, de Jeugdautoriteit en de 

bestuurders van iHUB en Schakenbosch. Hij heeft in dit gesprek de accounthouder voor 

iHUB opgedragen de acute financiële situatie die zich daar voordoet op te lossen. De 

gemeente Rotterdam heeft zich daarvoor inmiddels garant gesteld. Bij Schakenbosch is 

er geen acuut financieel probleem. 

De komende periode zullen VWS, de twee jeugdhulpaanbieders en de vijf 

jeugdhulpregio’s werken aan de invulling van zorg voor de Jeugdzorgplus doelgroep in 

ons landsdeel, die ook op de langere termijn passend is. Intussen wordt de 

zorgcontinuïteit van deze bijzondere doelgroep door de gemeenten gewaarborgd. 

Hiervoor zijn en worden acties uitgezet met termijnen. Dit sluit aan bij de stappen die in 

de afgelopen tijd vanuit het landsdeel al zijn gezet  

Met betrekking tot een plan voor de invulling van de zorg voor de doelgroep betekent dit 

concreet dat er een plan wordt opgesteld door gemeenten en aanbieders in het 

landsdeel. Dit zal ter besluitvorming, met onderbouwing van de noodzakelijk te nemen 

maatregelen, aan de gemeenten (jeugdhulpregio's) worden voorgelegd. AEF is door het 

landsdeel  gevraagd onderzoek te doen naar het aantal en kwaliteit van toekomstige 

verblijfzorg, al ontwikkelde alternatieve zorgvormen en nog te ontwikkelen zorgvormen. 

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december 2022 bekend.  

Daarnaast is er nogmaals door de wethouders van Den Haag en Rotterdam bij de 

staatssecretaris op aangedrongen dat ook het Rijk, als stelselverantwoordelijke regie 

neemt ten aanzien van de afbouw en transformatie van de JeugdzorgPlus, omdat dit een 

landelijke trend is, die door een stelselwijziging is ontstaan. 

Wij gaan ervan uit dat dit IBT ons helpt de benodigde hulp voor deze specifieke groep 

jeugdigen in onze regio te waarborgen. Onderdeel van dit traject is ook dat er 

duidelijkheid komt over de kosten van de transformatie en voor wie de kosten zijn 

(gemeenten, aanbieders of het Rijk). 

 


