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Regio’s aan de slag met VNG 
programma samenwerking met 
justitiële partners

Eind vorig jaar is de VNG gestart met een nieuw ondersteuningsprogramma voor gemeenten, dat zich richt op hun 
samenwerking met de justitiële partners in de jeugdbescherming- en jeugdstrafrechtketen. Bij de start hielden we een 
nulmeting. Via een enquête is gemeenten gevraagd of zij op dit terrein al afspraken hebben en welke vragen er bij 
hen leven. Waar kozen de eerste regio’s zoal voor? Hieronder geven wij een update , om u op de hoogte te houden 
én om u te inspireren!

1. Regio Zuidoost Brabant op weg naar werkagenda Jeugdstrafrecht
Zuid Oost Brabant gaat samen met regionale veiligheids- en justitiepartners een werkagenda Jeugdstrafrecht opstellen. 
Het traject startte op een gezamenlijke bijeenkomst met een regionale werkgroep: Halt, politie, OM, RvdK, JR en 
gemeente. De werkgroep geeft aan de hand van een casus een college jeugd- en adolescentenstrafrecht aan 
beleidsmedewerkers jeugd en veiligheid van gemeenten, contactpersonen vanuit sociale teams en leerplicht.
Alle informatie gebruikt men voor een gezamenlijke werkagenda Jeugd- en Adolescenten-strafrecht, die wordt 
geagendeerd op het Arrondissementaal Platform Jeugd (APJ) in juni.

2. Zaanstreek- Waterland kiest voor ondersteuning bij het opstellen van een werkagenda 
Zaanstreek-Waterland wil graag aan de hand van voorbeelden van andere regio’s komen tot een werkagenda voor de 
regio.

3. Groningen gaat de dialoog aan met haar bestuurders
Groningen gaat voor de hele provincie een college voor wethouders voorbereiden over de rol van de verschillende 
partijen in de jeugdbescherming- en jeugdstrafrechtketen. De voorbereiding start vanuit het APJ. Het college staat 
geagendeerd in juni.
 
4. Regio Gooi en Vechtstreek start met het in kaart brengen van de overlegstructuren
In Gooi en Vechtstreek is op initiatief van de wethouder van Huizen een regionale werkgroep geformeerd. De 
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werkgroep heeft de opdracht in kaart te brengen hoe de aanwezige overlegstructuren vanuit Sociaal Domein en Jeugd 
met Veiligheid en Justitiepartners er uit zien. Ook gaat zij gezamenlijk een college Jeugd en Adolescenten strafrecht 
voorbereiden.

5. In een aantal regio’s schuift het ondersteuningsteam aan in een overleg om te verkennen wat er mogelijk is:
• In Regio Flevoland schuiven we aan bij een regionale werkgroep van het Overleg Sociaal domein Flevoland om 

de mogelijkheden van een college jeugd- en adolescentenstrafrecht te bespreken.
• In Regio Lekstroom waren we bij een overleg van de beleidsmedewerkers Jeugd uit de regio samen met de 

teamleiders van de lokale teams. De behoefte vanuit de regio gaat uit naar een ontmoeting met rechters en het 
Openbaar Ministerie om van gedachten te wisselen over het jeugdhulpaanbod. Zo mogelijk gezamenlijk met 
andere regio’s uit Utrecht.

• In Drenthe geven we een presentatie aan de beleidsmedewerkers over wat het programma voor hen kan 
betekenen

Een aantal regio’s overweegt nog wat de gewenste ondersteuning is.
A. Werkagenda

• Regio Haarlemmermeer bespreekt momenteel een concreet voorstel voor het opstellen van een 
werkagenda aan de hand van een college jeugd- en adolescentenstrafecht.

B. College
• Regio Nijmegen heeft aangegeven ook veel te voelen voor een college jeugd- en adolescentenstrafrecht.
• Regio Noord Veluwe overweegt ook een college jeugd- en adolescentenstrafrecht.

C. Overlegstructuur
• Regio IJsselland overweegt ondersteuning bij het vormgeven van een nieuwe overlegstructuur voor de 

regio met haar justitiële partners
D. Overig

• Regio Kop van Noord-Holland wil de mogelijkheden van het ondersteuningsprogramma graag boven 
regionaal bespreken en oppakken

• Enkele regio’s geven aan zeker geïnteresseerd te zijn, maar moeten de komende maanden hun aandacht 
op andere dossiers richten. Zij willen wel graag geïnformeerd en geïnspireerd worden over wat er in het 
land wordt ontwikkeld.

Contact
Wilt u meer informatie over een van onze activiteiten? Neem dan contact op met: Kitty van Julsingha, 
kitty.vanjulsingha@vng.nl / 06 54 66 07 09, Corine van der Sluijs, corine.vandersluijs@vng.nl / 06 53 35 00 41

Meer informatie over het ondersteuningsprogramma vindt u hier https://vng.nl/files/vng/publicaties/2016/2061114_
flyer_samenwerken_jeugdbeschermingsdef_def.pdf
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