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Adviesraad Samenleving Drechterland        
Aan het college van burgemeester en wethouders van Drechterland, t.a.v. beleidsmedewerker 

Irma Ruitenberg 

Venhuizen, 16 juli 2021 

Betreft: advisering inzake veranderingen met betrekking tot JeugdzorgPlus 

 

Geacht college, 

JeugdzorgPlus is voor jeugdigen die zonder behandeling een gevaar vormen voor zichzelf of 

hun omgeving. Een kinderrechter beslist of een jongere JeugdzorgPlus nodig heeft. Het is dus 

een zogenaamde ‘maatregel’ die kan worden opgelegd tegen de wil van de jeugdige 

nazorgvuldige toetsing door de rechter. Het is de taak van de gemeente om JeugdzorgPlus 

beschikbaar te stellen aan jeugdigen. 

In oktober / november van dit jaar willen de gezamenlijke gemeenten van de kop van Noord-

Holland besluiten nemen over de visiestukken die gaan over JeugdzorgPlus. Het landelijk doel 

is om in 2023 van “gesloten” instellingen naar “open” instellingen te gaan. Er is hier landelijk 

veel aandacht voor in de media en ook de politiek zal hier een standpunt in innemen. 

Wat is er, in zijn algemeenheid, zoal misgegaan? 

- De Jeugdzorg bleek onvoldoende resultaat te hebben geboekt 

- Er was en is geen onderwijs op maat 

- Vele overplaatsingen naar andere instellingen  

- Veel terugval 

- Onvoldoende traumabehandelng 

Wat is er nodig? 

Problemen bij jongeren ontstaan over het algemeen op vroege leeftijd. Belangrijk is dat het 

probleem in gezamenlijkheid wordt onderkend, bijv. door ouders, school, pedagogisch 

medewerker zodat er een goede basis is voor een volgende hulpvraag. 

Om verandering in het huidige systeem te bewerkstelligen zijn er kleinschalige voorzieningen 

nodig. Voor de gemeente Drechterland zou dat dan per kern zijn.  

Voor ouders moet het duidelijk zijn waar ze terecht kunnen en bij wie. Advies is om een 

meldpunt in te stellen bij de gemeente waar men terecht kan voor een hulpvraag. Ook in de 

Nieuwsbrief en sociale media moet dat duidelijk zijn. (binnen Drechterland is al het een en 

ander gerealiseerd). 

In die voorziening/ opvang kan een coördinator werken die contacten onderhoudt met 

bijvoorbeeld een traumabegeleider, een jongerenwerker, huisarts, school, jeugdpsycholoog, 

peergroep (gelijkgestemde jongeren), 
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In het beleid tot 2025 van de gemeente wordt (nog-) weinig aandacht besteed aan Jeugdzorg. 

Het is wel zaak om hier rekening mee te houden i.v.m. het budget. Er zal subsidie gegeven 

moeten worden of hulp/ expertise ingekocht moeten worden. 

Samengevat adviseren wij: 

- Aanstellen van een pedagogisch medewerker die contacten onderhoudt met school, 

huisarts, ouders en gemeente 

- Inventariseren welke kleinschalige voorzieningen nodig zijn per kern 

- Instellen, verbeteren van een duidelijk meldpunt voor ouders waar ze terecht kunnen 

voor een hulpvraag 

- Voldoende budget beschikbaar te stellen om JeugdzorgPlus van de grond te krijgen. 

 

We hopen dat dit advies kan bijdragen tot een goede visie op dit onderwerp. 

Dit advies is gedeeld met de regionale werkgroep in de persoon van Mariska Siksma, de 

regionale beleidsadviseur JeugdzorgPlus. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de adviesraad, 

 

Wout van Doorm    Piet Boon, 

voorzitter     secretaris 


