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Geachte heer Omta, 

Op 8 oktober 2015 heeft u op grond van artikel 40 van het Reglement van 
Orde van de gemeenteraad van Goes een aantal vragen gesteld. Hieron-
der zullen wij uw vragen beantwoorden. 

1. Is het college het eens met de Inspectie Jeugdzorg dat plaatsin-
gen binnen gesloten jeugdhulp zonder rechtelijke machtiging 
onaanvaardbaar zijn? 

Het college is van mening dat organisaties voor gesloten jeugdhulp be-
doeld zijn voor hulpverlening aan jeugdigen waarvoor een machtiging 
gesloten plaatsing is uitgesproken door de kinderrechter. 

Zijn er momenteel Goese jongeren geplaatst in een instelling 
voor gesloten jeugdhulp? 

Ja 

Zo ja, om hoeveel jongeren gaat het en hoeveel van hen zijn via 
een rechterlijke machtiging geplaatst? 

Zover bij het CJG bekend is, verblijven 5 Goese jongeren in een instelling 
voor gesloten jeugdzorg. Deze jongeren zijn allemaal geplaatst met een 
machtiging van de kinderrechter. Het CJG beschikt niet over gegevens 
van jongeren die voor 1 januari 2015 zijn geplaatst. 

Indien er jongeren zonder rechtelijke machtiging zijn geplaatst, 
wat was de reden om dat te doen? 

Instellingen voor gesloten jeugdzorg in onze regio ( de Vliethoeve in 
Kortgene en Almata in Ossendrecht) geven aan dat in principe alleen 
jongeren met een machtiging bij hen verblijven. Een enkele keer wordt 
het verblijf, na afloop van de machtiging, nog enkele weken verlengd 
omdat een jongere nog niet bij (open) vervolghulpverlening terecht kan. 
Dit gebeurt altijd in overleg met ouders en de jongere zelf. Hiermee wordt 
voorkomen dat een jongere in een crisisopvang terecht komt. 
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Indien er jongeren zonder rechtelijke machtiging worden ge-
plaatst: wat gaat het college doen om dit te beëindigen? 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het afgeven 
van beschikkingen. De gemeente Goes geeft geen beschikkingen af voor 
plaatsing in gesloten jeugdzorg zonder machtiging van de kinderrechter. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Goes, 
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