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Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Alle 
kinderen, jongeren en hun ouders moeten hulp krijgen als dat nodig is. 
De gemeente bepaalt zelf welke hulp vrij toegankelijk is en welke hulp 
een individuele voorziening. Dit staat in de gemeentelijke verordening. 
De gemeente moet ook periodiek een beleidsplan maken over jeugdhulp. 
Wat is de rol van de gemeenteraad op het gebied van jeugdzorg? 

Vrij toegankelijke voorzieningen zijn voorzieningen waar alle kinderen tot 18 
jaar gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld het consultatiebureau, het 
lokale (wijk)team, de school, de sportclub, de peuterspeelzaal, jongerenwerk.

Het gedwongen kader gaat over verplichte maat-
regelen voor ouders of jongeren: jeugdbescherming 
of jeugdreclassering. De veiligheid van het kind of 
de samenleving is in dat geval in het geding.

Maatwerkvoorzieningen voorzien in individuele hulp wanneer vrij 
toegankelijke voorzieningen niet toereikend zijn. Kinderen kunnen 
hier alleen gebruik van maken als ze worden doorverwezen door de 
huisarts of als de gemeente daar toestemming voor geeft. 
Voorbeelden: intensieve vormen van opvoedhulp, psychologische 
hulp en persoonlijke begeleiding en pleegzorg.

Gemeenten werken met elkaar 
samen in 42 jeugdregio’s.

Rijk

De Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie 
Veiligheid en Justitie houden samen toezicht 
op de kwaliteit van jeugdhulpinstellingen.

jeugdbescherming/
jeugdreclassering

In 2017 was er 3,5 
miljard euro voor 
jeugdhulp beschikbaar. 
De verdeling van dit 
geld gebeurt op basis 
van objectieve criteria.

Wijkteams

School

Psycholoog

Consultatie 
bureau

Gemeenten vullen hun budget 
aan vanuit eigen middelen.

Rekenkamer

Raadsleden

Raadsleden hebben indirect invloed op de jeugdhulp. 
Zij sturen en controleren of de gemeente haar 
wettelijke taak goed uitvoert. Dit doen ze door de 
juiste vragen te stellen, of bijvoorbeeld de lokale 
rekenkamer onderzoek te laten doen naar het beleid.  

Wat zijn de beoogde maat-
schappelijke doelen? Zijn deze 
concreet en meetbaar?

Benaderen we een gezin 
integraal? Waaruit blijkt dat 
we het goed doen?

College van B&W

Op verzoek van de 
gemeente doet de Raad 
van Kinderbescherming 
onderzoek als een kinder-
beschermingsmaatregel 
nodig is. En de raad 
adviseert de kinderrechter.


