
Aan alle College- en Raadsleden van de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid,
de regionaal portefeuillehouder Jeugd Zuid-Holland Zuid,
de directeur van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid en
de directeur-bestuurder van de Stichting Jeugdteams

Dordrecht, vrijdag 9 juli 2021

Betreft: Regiorapport vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

Geacht College, geachte Raad,

Het is nog niet zo lang geleden dat ik u vanuit het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid schreef. 
Toch voel ik de urgentie om u met dit schrijven op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid betreffende de Jeugdbeschermingsregio 
Zuidwest waaronder Zuid-Holland Zuid valt te attenderen.

Het regiorapport ‘vervolgtoezicht kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ geeft antwoord op 
de vraag of elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel in de accounthoudende regio Zuidwest 
(Haaglanden, Midden Holland, Holland Rijnland en Zuid-Holland Zuid) tijdig een vaste 
jeugdbeschermer, tijdig een gedragen koers en tijdig passende hulp krijgt.

Het is mooi dat gemeenten in de regio Zuidwest de zorgen en de urgentie van de inspecties delen 
en dat zij de bijzondere verantwoordelijkheid die op hen rust erkennen om tijdig passende hulp te 
bieden aan kinderen wanneer de rechter een jeugdbeschermingsmaatregel heeft opgelegd. 

Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de stappen die de regio in het afgelopen half jaar heeft 
gezet om deze kinderen beter te helpen. Een mooi resultaat, maar we zijn er echt nog lang niet! 
Het gaat wellicht om een klein aantal kinderen maar laten we wel wezen: ‘ieder kind in een zeer 
kwetsbare positie dat te lang wacht is er één te veel!’

De regio Zuidwest is er immers niet in geslaagd om tijdig passende hulp in te zetten voor elk kind 
met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel. De doorbraakaanpak heeft 
onvoldoende tot het gewenste resultaat geleid en leverde in Zuid-Holland Zuid zelfs nog minder 
resultaat op. Al met al kan de inspectie er onvoldoende van uitgaan dat de betrokken partijen er op 
korte termijn in slagen om elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig passende hulp te 
bieden. De inspecties zullen in de regio Zuidwest dan ook verscherpt toezicht uitvoeren voor een 
periode van een half jaar en hierover indringende gesprekken voeren met de regio en de 
gemeenten.

Ik ben ervaringsdeskundige ouder, trainer, belangenbehartiger, voortrekker en bestuurder van het 
Ouderplatform Zuid-Holland Zuid. Daarnaast doe ik nog een aantal dingen op het gebied van de 
VN-verdragen en rond zorg, jeugdhulp en onderwijs. Zo beheer ik samen met Kees Rovers het 



Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht. De Rapportage over systeemknelpunten en signalen aan 
de hand van meldingen over gebeurtenissen door het Advies- en Meldpunt Jeugd Dordrecht van 
mei 2019 tot en met september 2020 is weliswaar niet representatief voor al onze tien gemeenten, 
maar waar het om misstanden gaat wellicht wel. 

Ik begrijp dat de tien gemeenten een deel van de bestuurlijke verantwoordelijkheid, zoals de 
inkoop, weg hebben georganiseerd. Toen, voor 2015, leken daar ook goede argumenten voor te 
bestaan. Het feit dat deze bestuurlijke taken op dit moment bij de SOJ zijn belegd, ontslaat het 
college van burgemeester en wethouders (college van B&W) echter niet van zijn bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Het college van B&W is immers verantwoordelijk voor de financiën van zijn 
gemeente en organisatie, bestuurt zijn gemeente en voert de besluiten van zijn gemeenteraad en 
de wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit.
Het college van B&W opereert als een collectief, dat wil zeggen dat u gezamenlijk verantwoordelijk 
bent voor het door eenieder van u gevoerde beleid. In die laatste hoedanigheid wend ik mij vanuit 
het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid tot u.

Ik verzoek u, als lid van het college van B&W, dan ook om de meegezonden bijlage te bestuderen 
en het signaal dat de regio Zuidwest er niet in slaagt om tijdig passende hulp in te zetten voor elk 
kind met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel met een invoelende reactie 
die recht doet aan onze jeugdigen te beantwoorden.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. U, als lid van de Raad, neemt 
alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn. U vormt de volksvertegenwoordiging, u 
stelt de kaders, u bepaalt de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente en controleert 
het college van B&W. In die laatste hoedanigheid wend ik mij vanuit het Ouderplatform Zuid-
Holland Zuid tot u.

Ik verzoek u, als lid van de Raad, dan ook om de meegezonden bijlage te bestuderen en het 
signaal dat de regio Zuidwest er niet in slaagt om tijdig passende hulp in te zetten voor elk kind 
met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel met een directe sturing op de 
inkoop alsmede met een politieke edoch invoelende reactie die recht doet aan onze jeugdigen te 
beantwoorden.

Vanzelfsprekend zijn mijn collega-ouders en ik bereid uw vragen te beantwoorden en voeren we 
ook graag met u het gesprek over het hoe en waarom, waarbij gezond en veilig opgroeien en 
meedoen vanzelfsprekend het uitgangspunt vormen.

In afwachting van uw reactie verblijf ik,  

Anke-Elze de Jong-Rietstap, voorzitter
Stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

06-43484945 
anke-elze@ouderszhz.nl
www.ouderszhz.nl

Bijlage: https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/publicaties/rapporten/2021/07/05/regiorapport-kkob-
zuidwest
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