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Beste gemeenteraadsleden en burgerleden,

Met een brief d.d. 27 september 2018 hebben wij u geïnformeerd over het verzoek van de gemeenten in de
jeugdzorgregio’s West-Brabant west en West-Brabant oost en de jeugdbescherming Brabant (JBB) aan de inspectie
gezondheidszorg en Jeugd. Concreet ging het om een verzoek om de signalen die onlangs door de Stichting Herken
Ouderverstoting (HOVS) in een zwartboek zijn aangeboden, te laten onderzoeken.
De reden om juist de Inspectie eens goed te laten kijken naar de signalen die de ouders in het Zwartboek hebben
aangedragen is dat de Inspectie volgens zowel de gemeenten als de JBB het aangewezen orgaan is om op korte termijn
in onafhankelijkheid en in het belang van alle betrokkenen onderzoek kan doen.
Inmiddels heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met een brief d.d. 22 oktober gereageerd op ons verzoek. De
reactie van de inspectie is dat zij niet op ons verzoek zullen ingaan. De redenen en omstandigheden worden in de brief
nader toegelicht. Bij de prioritering van de toezichtwerkzaamheden 2018 van de inspectie is besloten om nu geen
onderzoek uit te voeren bij JBB. Een heroverweging heeft bij ontvangst van de klachten plaatsgevonden, doch dit heeft
niet geleid tot andere inzichten. Daarnaast geeft de inspectie aan dat er op dit moment al een onderzoek loopt van de
Nationale Ombudsman en dat de resultaten daarvan eerst afgewacht worden.
Tevens heeft het keurmerkinstituut recent een herbeoordelingsaudit uitgevoerd bij JBB en deze audit is positief afgerond.
Men geeft hierbij aan dat het feit, dat het keurmerkinstituut het certificaat aan JBB heeft verleend, inhoudt dat de
instelling voldoet aan de gestelde eisen waardoor de geleverde kwaliteit wordt geborgd en verbeterd.
Tot slot meldt de inspectie dat zij voor dit jaar, doorlopend naar het volgend jaar, een toezicht gepland hebben dat gericht
is op alle gecertificeerde instellingen, waaronder ook JBB.
Na kennisname van de reactie van de inspectie gezondheidszorg en jeugd hebben de regio’s WBW en WBO
aangegeven de afweging van de inspectie te respecteren. Wel willen we graag in gesprek gaan met de Inspectie over
hun besluit.
Overigens worden er op dit moment ook in de Tweede Kamer vragen gesteld over het zwartboek JBB. Mogelijk komen
ook daar nog actiepunten uit. We zullen hiertoe contact onderhouden met het ministerie.
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Tevens zullen we samen met de regio West-Brabant Oost het overleg aangaan met JBB over de inhoudelijke
ontwikkeling van hun organisatie en de leerpunten die uit het zwartboek te halen zijn. We sluiten een eventueel eigen
onderzoek nog niet uit, mochten de gesprekken met Jeugdbescherming Brabant daartoe aanleiding geven.
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