
Bestuurlijk afspraken Zuid-West  

 

Uitgangspunten interbestuurlijk toezicht 

 

Op 5 juli 2021 is het interbestuurlijk toezicht gestart in de regio Zuid-West. In het inspectierapport 

Kwetsbare Kinderen onvoldoende Beschermd hebben de IGJ en IJ&V geconstateerd dat regio Zuid-

West niet voldoet aan de wettelijke norm die bepaalt dat: 

- binnen drie maanden na uitspreken van de maatregel passende hulp ingezet is (of zoveel 

eerder als de jeugdbeschermer en betrokkenen noodzakelijk achten gezien de 

onveiligheid/ontwikkelingsbedreiging/recidiverisico van het kind). 

 

De bestuurlijke afspraken tussen Rijk en gemeenten zijn erop gericht eraan bij te dragen en te 

borgen dat in Zuid-West aan de wettelijke norm en de eisen van de inspecties voldaan kan worden. 

 

Het Rijk en gemeenten in de regio Zuid-West maken in het kader van het interbestuurlijk toezicht 

de onderstaande bestuurlijke afspraken. 

 

1. Het uitvoeren van het plan van aanpak september-december 2021 

In de periode september-december 2021 wordt het plan van aanpak uitgevoerd. De 

volgende punten worden gerealiseerd:  

 het plan voldoet aan de door het Rijk geformuleerde aanvullende vereisten 

(zoals toegezonden op 3 september); 

 het plan omvat zowel de maatregelen van de gecertificeerde instellingen als de 

gemeenten - een gezamenlijk plan met onderscheiden verantwoordelijkheden; 

 er is per jeugdhulpregio inzicht in het aantal kinderen dat wacht op tijdig 

passende hulp 

 het plan gaat tevens in op de door inspecties geconstateerde knelpunten/te 

nemen maatregelen; 

 het oplossen van de wachtlijstproblematiek 

 passend hulpaanbod voor complexe scheidingen 

 het proces om te komen tot passende hulp voor jeugdigen met een 

maatregel eenvoudig en eenduidig te organiseren 

 het aanscherpen van de doorbraakaanpak 

 De governance afspraken zoals onder afspraak 2 genoemd. Daarbij is ook 

helder hoe die acties door de regio’s aangestuurd en gemonitord worden.  

 

2. Bovenregionale samenwerkingsafspraken 

Gemeenten maken heldere bovenregionale samenwerkingsafspraken, waaronder: 

 Per eind december zijn er heldere bovenregionale samenwerkingsafspraken 

beschikbaar (samen met de jeugdhulpregio’s en jeugdaanbieders) voor het 

organiseren van een bovenregionaal toereikend passend kwalitatief en kwantitatief 

hulpaanbod. 

 

3. Monitoring en overleg 

 Tussentijds rapporteren gemeenten aan Rijk over de voortgang van de gemaakte 

plannen. Over de voortgang vindt maandelijks ambtelijk overleg plaats met de 

regio Zuid-West en inspecties.  

 Gedurende het verscherpt toezicht monitoren en beoordelen de IGJ en de inspectie 

JenV voor Zuid-West in hoeverre de norm om tijdig passende hulp in te zetten voor 

elk kind met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel is 

behaald. 

 Op basis van de resultaten van de inspecties en de voortgang op het plan van 

aanpak wordt beoordeeld of het IBT wordt afgerond. Bij de beoordeling van de 

voortgang van het plan van aanpak wordt specifiek gekeken of de door de 

inspecties geconstateerde knelpunten om te zorgen voor tijdig passende hulp 

worden weggenomen.   

 

 


