
 

1 

 

Memo Jeugdzorgplus dd. 28-6-2017 

 

In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde:  

 Inleiding  

 Beschrijving dienst 

 Looptijd deelovereenkomst  

 Bovenregionale afspraken 

 Tariefstelling 

 

Inleiding 

Jeugdzorgplus is een vorm van jeugdhulp die wordt geboden aan kinderen en jongeren die niet in 

aanmerking komen voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling in geslotenheid 

vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. 

 

Een verzoek tot Jeugdzorgplus kan worden ingediend door een gemeente, de 

jeugdbeschermingstafel, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de 

Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jeugdige Jeugdzorgplus  opgelegd krijgt. Als dat 

zo is, dan legt de rechter een civiele maatregel op en spreekt de ‘machtiging gesloten jeugdhulp’ uit. 
Een kinderrechter kan ook een ‘voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp’ verlenen waarin 
voorwaarden staan. Als de jongere zich aan de voorwaarden houdt, dan hoeft hij of zij niet (terug) 

naar de Jeugdzorgplus instelling. 

 

Beschrijving dienst 

Jeugdzorgplus heeft als doel een dusdanige gedragsverandering te realiseren dat de jeugdige weer 

kan participeren in de maatschappij. De jeugdige kan na behandeling in de Jeugdzorgplus instelling 

verder behandeld worden in een open voorziening of thuis. Jeugdzorgplus wordt zo kort als nodig, 

maar zo lang als noodzakelijk opgelegd. Iedere jongere in een Jeugdzorgplus instelling krijgt een 

hulpverleningsplan. Hierin kunnen, in het belang van de behandeling, beperkende maatregelen 

staan. Zo kan bepaald worden dat een jongere beperkt zijn telefoon of andere 

communicatiemiddelen mag gebruiken. 

 

Het ontnemen van de vrijheid van jeugdigen is een forse maatregel. Om die goed te kunnen 

uitvoeren, stellen Jeugdzorgplus instellingen zichzelf hoge kwaliteitsnormen. De normen zijn 

opgenomen in het kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg en worden door de gezamenlijke inspecties 

(Jeugdzorg, Onderwijs en Gezondheidszorg) gebruikt bij de beoordeling. 

 

Looptijd deelovereenkomst  

Er is per 1 januari 2015 een overeenkomst gesloten voor drie jaar, eindigend op 31 december 2017. 

Deze overeenkomst kan tweemaal achtereenvolgens verlengd worden met een periode van telkens 1 

jaar. De overeenkomst eindigt uiterlijk op 31 december 2019. Op 30 mei 2017 hebben de colleges 

van de gemeenten in Midden-Holland het inkoopkader ‘Overeenkomsten met zorg geregeld’ voor 
2018 en volgende jaren vastgesteld. Op grond daarvan is deze overeenkomst verlengd met een 

periode van 1 jaar. 

 

Bovenregionale afspraken 

Op het gebied van Jeugdzorgplus maakt de regio gezamenlijk afspraken met vier andere regio`s: 

Haaglanden, Holland Rijnland, Rotterdam Rijnmond en Zuid Holland Zuid. Deze afspraken gaan over 

ontwikkelingen binnen de Jeugdzorgplus, het volume en het tarief. De vijf regio`s hebben eigen 

contracten met de JeugdzorgPlus aanbieders.  

 

Tariefstelling 
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We gaan uit van het tarief van 2017 namelijk € 327,14 per 24 uur /etmaal (inclusief vervoer). Over 

eventuele indexatie van dit tarief per 2018 worden op bovenregionaal niveau nadere afspraken 

gemaakt. Voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en Stichting Jeugdformaat 

(Schakenbosch) geldt daarnaast een markup (opslag) van 2,5% ten behoeve van beschikbaarheid van 

capaciteitsplaatsen voor de regio Midden-Holland.  


