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Beantwoording informatieve vragen over jeugdzorg

Geachte heer, mevrouw,
Ten behoeve van de raadssessie d.d. 8 maart 2012 inzake de voorbereiding van de
Regioraad Stadsregio Amsterdam op 13 maart, ontvingen wij van de fracties van Forza! en
Hap de volgende informatieve vraag:
Wat is het collegestandpunt over het voornemen van de portefeuillehouder Jeugdzorg van
de Stadsregio Amsterdam om in de stadsregioverband een pilot te laten uitvoeren met
befrekking tot de jeugdbescherming en de jeugdreclassering zoals verwoord in bijgevoegde
brieven?
Bijgevoegde briefwisseling was bij ons onbekend. Het voorstel betreft: een initiatief van de
stadsregiolgemeente Rotterdam en is een aanbod aan de staatssecretarissen van Justitie
en VWS om mee te denken over de inrichting van de jeugdbeschermingljeugdreclassering in
het nieuwe stelsel. Op verzoek van de staatssecretaris van justitie zijn het stadsgewest
Haaglanden, de stadsregio Amsterdam en de gemeente Utrecht benaderd om mede aan te
sluiten. Op dit verzoek is door SRNgemeente Amsterdam positief gereageerd, blijkbaar
zonder onmiddellijk te beseffen dat het nodig was om ook de regiogemeenten hierbij te
betrekken. Uit ambtelijk contact is inmiddels gebleken dat regiogemeenten kunnen
aansluiten in het adviestraject.
Wij zullen de portefeuillehouder jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam laten weten dat wij
het niet informeren van de regiogemeenten als onzorgvuldig ervaren. Het lijkt ons namelijk
een voorwaarde om met de gemeenten in de stadsregio hierover na te denken alvorens
namens de SRA te reageren.
Wij interpreteren het aanbod in de brief van de portefeuillehouder uit Rotterdam niet als he
voornemen tot uitvoering van een pilot maar als een aanbod tot meedenken vanuit de grot
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steden/stadsregio's. Wij zijn van mening dat het belangrijk is om gemeenten te betrekken bij
de voorbereiding van de jeugdbescherming/jeugdreclassering in het nieuwe stelsel.
De inbreng van gemeenten dient daarbij niet alleen vanuit de grote steden te komen maar
ook vanuit regiogemeenten.
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