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Betreft: stand van zaken inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 

Het is belangrijk dat ieder kind veilig kan opgroeien. De gemeente is op grond van de Jeugdwet 
verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Als ouders niet in staat blijken hun kind 
een gezonde en veilige opvoeding te bieden en vrijwillige hulp afwijzen, kan een kinderrechter een 
jeugdbeschermingsmaatregel opleggen. Jeugdreclassering voert begeleiding en controle uit als een 
jeugdige van 12 jaar of ouder een strafbaar feit pleegt. Gecertificeerde Instellingen (GI’en) voeren de 
taken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JBJR) uit.  
 
Om de duurzame beschikbaarheid van jeugdbescherming en jeugdreclassering (JBJR)  te borgen en de 
kwaliteit van de dienstverlening te verhogen hebben de 25 gemeenten in de vijf samenwerkende regio’s 
in Noord-Holland een convenant en een gezamenlijke inkoopstrategie vastgesteld. Doel van de 
bovenregionale samenwerking is het verlagen van de kwetsbaarheid van de functies, het kunnen 
garanderen van continuïteit en het verhogen van de kwaliteit. Daarnaast levert samenwerking een 
voordeel op voor de instellingen bij de beperking van administratieve lasten, omdat gelijke eisen en 
voorwaarden worden gesteld.  
 
Jeugdhulpregio Gooi- & Vechtstreek 
Jeugdhulpregio Gooi- & Vechtstreek heeft maandagavond 24 september jl. te kennen gegeven uit de 
bovenregionale inkoop Jeugdbescherming en Jeugdreclassering te stappen (zie bijgaande brief). Dit 
besluit betreuren wij. Gooi- en Vechtstreek wil wel graag blijvend samenwerken de kennis en expertise 
voor deze vormen van jeugdhulp bovenregionaal te delen. 
 
Vervolg 
Wij hebben u in de raadsinformatiebrief van 6 september 2018 geïnformeerd dat de bestuurders in 
overleg gaan met de Gecertificeerde instellingen. Intussen heeft op 17 september 2018 een 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigende wethouders van de regio’s.  
Op 5 oktober 2018 zijn er bestuurlijke gesprekken met de Gecertificeerde instellingen die zich niet 
hebben ingeschreven. Deze gesprekken zijn gericht op het herstel van de relatie tussen 
Gecertificeerde Instellingen en de gemeenten.  
Insteek van Den Helder en de overige gemeenten in de Kop van Noord-Holland is om het 
gezamenlijke inkooptraject voort te zetten. Dit betekent dat de vier overgebleven regio’s samen 
verder gaan met de bovenregionale inkoop JBJR. Een nieuwe procedure hoeft niet te worden 
gestart. 

 
 
Den Helder, 3 oktober 2018. 
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