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Aan              : Gemeenteraad 

Van             : College van B&W 

Onderwerp  : Plan van aanpak Gecertificeerde Instellingen Noord-Holland 

Datum        : 15 december 2021 

Documentnr  : D21.012816 

Zaaknummer : ZK21002223 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Met dit memo willen wij u informeren over de voortgang van de ontwikkelingen in de 

jeugdbescherming. In juli jl. bent u eerder geïnformeerd over het inspectierapport (zie bijlage). De 

inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Veiligheid en Justitie maken zich zorgen over kinderen in 

de jeugdbescherming waar het gaat over de huidige koers bij het inzetten van passende, tijdige 

hulp. De inspecties bezochten alle jeugdbeschermingsregio’s als vervolg op het in 2019 verschenen 

rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. In alle betrokken regio’s is hard gewerkt 

voor kinderen, jongeren en gezinnen, maar zag de inspectie ruimte voor verbetering. Daarom zijn 

alle jeugdhulpregio’s in Noord-Holland door de inspecties onder verscherpt toezicht gesteld. Omdat 

dit geen formele taak is van de inspecties, heeft het ministerie ingegrepen door een interbestuurlijk 

toezichttraject te starten. Westfriesland is 1 van de 9 jeugdhulpregio’s in Noord-Holland. 

 

Knelpunten 

De inspecties constateren dat de route om te komen tot passende jeugdhulp in Westfriesland het 

grootste knelpunt is. Daarnaast werd er geconstateerd dat de jeugdhulpbepaling van de GI te vaak 

heroverwogen wordt. Ook wordt aanbevolen om resultaatgestuurd financieren/werken nader te 

bekijken en de wachtlijsten voor de verschillende vormen van hulp beter inzichtelijk te maken. In het 

regionale deel van het plan van aanpak GI zijn specifieke acties geformuleerd om deze knelpunten 

op te lossen (zie bijlage). Het is zowel voor de betaalbaarheid van de jeugdhulp, de sturing op de 

betrokken organisaties en de beschikbaarheid en spreiding van de voorzieningen nodig om binnen 

Westfriesland maar zeker ook bovenregionaal meer dezelfde afspraken te maken. Dit plan van 

aanpak GI is een hefboom om als gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, de samenwerking 

(zowel regionaal als bovenregionaal) te versterken en daarmee de hulp aan kwetsbare doelgroepen 

duurzaam aan te pakken. 

 

Vervolg 

Het college heeft het Westfriese plan van aanpak vastgesteld, en alle betrokken partijen, van 

uitvoering tot instelling, hebben de voorgenomen acties geaccepteerd. Acties die zowel de 

bovenregionale samenwerking raken als specifiek van toepassing zijn voor de regio Westfriesland. 

Deze acties staan beschreven in het plan van aanpak, en hebben als doel: het bieden van tijdige, 

passende hulp aan de meest kwetsbare gezinnen en jongeren in Westfriesland door de 

samenwerking te verbeteren, een integrale werkwijze te bewerkstelligen en te leren van elkaars 

best practices. Centraal staat ook de manier waarop processen kunnen worden geharmoniseerd en 

vereenvoudigd, en een eenduidig en dekkend zorglandschap kan worden gecreëerd. Verder wordt 

ook vooruit gekeken naar een Toekomstscenario waarin een toegankelijker, minder versnipperde 

jeugdbeschermingsketen wordt geschetst. Er wordt in kaart gebracht welke jeugdigen nu nog 

wachten op passende hulp, en er wordt een beschikbaarheids-applicatie geïmplementeerd waarmee 

GI en aanbieders up to date informatie verstrekken over de beschikbare hulp.  
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Aan de acties wordt nu uitvoering gegeven. In februari 2022 wordt door de inspectie opnieuw een 

praktijktoets gedaan. Over de bevindingen van de praktijktoets zult u worden geïnformeerd.  

 

Bijlagen:  

1. Regiorapport 

2. Plan van aanpak GI’s Noord-Holland/bovenregionale oplegger 

 

 


