
College Jeugd- en Adolescentenstrafrecht 

Op maandag 10 april 2017 werd het College Jeugd- en Adolescentenstrafrecht 

gegeven in de regio Gooi- en Vechtstreek. Op een praktische en interactieve 

manier heeft men kennisgemaakt met het jeugd- en adolescentenstrafrecht. 

Onder leiding van Kitty van Julsingha (VNG) is aan de hand van een fictief 

persoon genaamd ‘Frank’ de hele strafrechtketen doorlopen. 

Opening 
Het College wordt geopend door de 

burgemeester van Gooise Meren, Han ter 

Heegde. De burgemeester benadrukt dat de 

afstemming tussen het sociaal domein en het 

strafrechtketen zo optimaal mogelijk moet zijn. 

Dit illustreert hij aan de hand van zijn eigen 

ervaringen als burgemeester van – toentertijd – 

Heerhugowaard, waar zich destijds een drama 

had afgespeeld. “Door dit soort ingewikkelde 

zaken wordt men steeds meer bewust dat we met elkaar zo goed mogelijk moeten samenwerken. 

Door goede samenwerking kunnen we onze burgers ook de juiste hulp en ondersteuning bieden,” 

aldus burgemeester Ter Heegde, “maar er zijn zeker nog aandachtspunten zoals juiste zorg voor de 

kwetsbare mensen en het verbinden van de juiste mensen met elkaar wanneer er signalen zijn van 

onveiligheid.” Volgens de burgemeester kan dit alleen gebeuren door ‘trial and error’.  

 
Vervolgens komt wethouder Marianne Verhagen 

uit Huizen aan het woord. Marianne Verhagen 

benadrukt net als burgemeester Ter Heegde het 

belang van samenwerking op dit gebied. “We 

willen immers één plan, één regisseur, één 

gezicht in onze regio. Dat kan alleen door 

samenwerking gerealiseerd worden”. Wethouder 

Verhagen geeft drie voorbeelden: (1) Momenteel 

moeten het OM en Raad van de Kinder-

bescherming opzoeken wat de gemeente heeft 

ingekocht, zodat zij weten wat voor behandeling 

zij kunnen opleggen aan een jeugdige delinquent. Op deze manier gaat er veel tijd verloren wat 

nadelig is voor de effectiviteit van de behandeling. (2) Zo wordt de tijd dat een jeugdige vastzit van de 

uiteindelijke behandeltijd afgetrokken. Het kan dus zo zijn dat de jongeren nog niet klaar is met zijn of 

haar behandeling maar wel al mag stoppen. (3) De rechter zet dan de jeugdreclassering in. De 

gemeente dient als toegangspoort voor jongeren die gebruik willen maken van de jeugdreclassering, 

alleen is dit in strijd met het recht op privacy. Met die drie voorbeelden geeft Marianne Verhagen aan 

dat een verbinding tussen sociaal domein en het 

strafrechtketen lastig te maken is. 

Casus Frank 
Voordat casus ‘Frank’ besproken wordt, geeft 

Kitty van Julsingha (dagvoorzitter van de VNG) 

nog een overzicht van de huidige stand van 

zaken in de regio Gooi en Vechtstreek. Zo blijkt 

dat een aantal gemeenten net iets boven het 

landelijk gemiddelde zit, zoals bij de instroom van Halt, jeugdige delinquenten en veelplegers. 

Vervolgens illustreert Van Julsingha de vijftienjarige puber die problemen heeft op verschillende 



gebieden. Aan de hand van vier fases wordt de casus besproken. Deze fases zijn: preventie en 

vroegsignalering, inzet hulp en ondersteuning, strafmaatregelen en nazorg. Per fase wordt de 

betrokken instantie gevraagd om te illustreren wat zij zouden doen in deze situatie.  

 

Bij de fase ‘preventie en vroegsignalering’ wordt toegelicht op 

welke manier de signalering plaatsvindt. Zo vertelt Versa dat zij als 

jongerenwerkers deze jongeren met problemen vooral signaleren 

in het wijkcentrum, rond zien hangen op straat en school door bij 

het overleg van het Zorg Advies Team aanwezig te zijn. Zij blijven 

tijdens de gehele cyclus op de achtergrond aanwezig en werken 

goed samen met politie en handhaving. Ook het Regionaal Bureau 

Leerlingzaken is betrokken bij vroegsignalering van problemen bij 

jongeren. Deze jongeren spijbelen vaak vanwege 

multiproblematiek en ouders kunnen dit vaak niet zelf oplossen. 

Tijdens dit interactieve gesprek worden kritische vragen gesteld aan Regionaal Bureau Leerlingzaken 

over het tijdspad op het moment dat een melding binnenkomt, maar ook over het feit dat scholen 

meldingen vaak niet doorgeven. 

 

Vervolgens wordt de fase ‘inzet hulp en 

ondersteuning’ omschreven. Hier komen vooral 

de netwerkorganisaties aan te pas. 

De jeugdconsulent brengt de gehele sociale 

kaart van een jongere in kaart. Er wordt kritisch 

gekeken of er de afgelopen weken of maanden 

veranderingen hebben plaatsgevonden in het 

sociale netwerk van de jongere. Jeugdconsu-

lenten bij de gemeente voeren hier alleen 

procesregie uit en geen hulpverlening. Er wordt 

terecht gevraagd of deze werkwijze niet leidt tot 

teveel verschillende gezichten voor de jongeren en ouders, zodat het gezin steeds opnieuw het verhaal 

moet vertellen. 

 

De volgende fase in deze cyclus is de fase ‘strafmaatregelen’. Mocht eerdere zorg niet geholpen 

hebben en de jongeren gaat opnieuw de fout in dan is er een mogelijkheid tot het opleggen van 

strafmaatregelen. Hier wordt opgemerkt dat de actieve rol van de gemeente steeds meer naar de 

achtergrond verdwijnt. Raad van de Kinderbescherming voert altijd onderzoek uit bij jongeren tussen 

de twaalf en achttien jaar die verdacht worden van een strafbaar feit. Door gebruik van de Landelijk 

Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen wordt in dit stadium voorkomen dat de jongeren steeds 

opnieuw hun verhaal moeten doen. Terecht wordt opgemerkt of de uitvoeringsdiensten van de 

gemeente niet op de hoogte gehouden moeten worden van de ontwikkelingen.  

Tot slot wordt in de volgende fase nazorg verleend aan de jongeren. De Raad van de 

Kinderbescherming legt afspraken vast en maakt een plan van aanpak voor de nazorg. De 

hulpverleners pakken dit vervolgens op. 

Samenvattend 
Een aantal punten komt bij elke fase aan bod. Zo valt op dat Frank en zijn familie vaak opnieuw hun 

verhaal moeten doen. Ook blijkt dat de communicatie tussen de sociale partners verbeterd kan 

worden. De rol van de gemeente mag beter gepositioneerd worden. Als de gemeente gedurende het 

hele traject van de jongeren betrokken blijft, kan de nazorg voor deze jongeren ook beter 

vormgegeven worden. Er moet dus gezocht worden naar een passende werkwijze voor iedereen met 

goede oplossingen. Deze oplossingen zijn niet gemakkelijk te vinden, omdat men moet denken aan 

aspecten als privacy, geheimhouding, wet- en regelgeving en bevoegdheden van betrokken partijen. 

Er zal dus zeker nog hard gewerkt moeten worden om dit proces te optimaliseren.  


