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Bestuurlijke agendazaak 

Onderwerp 

Toezegging over ontbrekende rol toezichthouders (Regiovisie Jeugd) 

 

 

Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2021/488728  

Programmanummer 

2.2 Voorzieningen Jeugd 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 

Commissie samenleving  d.d. 2-9-2021 

Indiener/Fractie 

 

Omschrijving 
Wethouder Botter zegt toe om terug te komen naar de commissie 
Samenleving met meer informatie over de rol van toezichthouders. 

 

 

 

 

Afdeling  

JOS 

Verantwoordelijke 

Schraven, M.H.M. 

Email  

mschraven@haarlem.nl 

Telefoonnummer 

023-5113526 

Stand van Zaken/afdoening 

Het toezichthouderschap op kwaliteit en rechtmatigheid zijn niet expliciet in de regiovisie opgenomen. 

Middels de Jeugdwet resp. de verordening jeugdhulp wordt hierin voorzien.  

 

In het sociaal domein zijn verschillende vormen van toezicht mogelijk. Het toezicht op naleving van de 

kwaliteit van de jeugdhulp is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en 

Justitie. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet (hoofdstuk 9). De inspecties toetsen of aanbieders de vereiste 

kwaliteit leveren en of zij voldoen aan de wettelijke eisen.  

Op het moment dat de inspectie handhavend wil optreden jegens een jeugdhulpaanbieder, stemt zij dit zo 
goed mogelijk met de betreffende gemeenten af, zodat deze op de hoogte zijn in verband met mogelijke 
gevolgen voor het jeugdhulpaanbod. Als een gemeente een opdracht aan een nieuw toetredende 
aanbieder (een instelling die niet eerder als zodanig actief is geweest onder verantwoordelijkheid van een 
gemeente) of instelling wil verlenen, meldt de gemeente de aanbieder bij de inspectie via het inspectieloket 
www.inspectieloket.nl. De inspectie kan dan een risicoanalyse maken en deelt haar bevindingen aan de 
gemeente mee. 
 
Het landelijk toezicht richt zich op: 
· Jeugdhulpaanbieders 
· Gecertificeerde Instellingen die jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren 
· Veilig Thuis 
· Raad voor de Kinderbescherming  
· Justitiële jeugdinrichtingen 
 
In het toezichthouderschap voor het toezicht op naleving en bestrijding van zorgfraude in de jeugdhulp 
voorziet de Jeugdwet niet. Anders dan in de Wmo geregeld, dient de gemeente zelf een toezichthouder aan 
te stellen, die extra bevoegdheden heeft om een gedegen onderzoek te kunnen doen. De gemeente 
Haarlem heeft hiervoor regels in de verordening jeugdhulp opgenomen (artikel 11 Bestrijding oneigenlijk 
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gebruik en misbruik). Binnen het team Sociale Recherche en team Jeugdhulp zijn toezichthouders 
aangewezen. Zij zijn bevoegd op grond van artikel 5.11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht tot inzage 
van dossiers, maar enkel als dit voor de taak noodzakelijk is. 

 

 

 

Afdelingsmanager Schneider, A.M. 20-9-2021 
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Schneider, A.M. 

Portefeuillehouder  

 

Botter, J. 

 

 


