Aan de:
Bureaus Jeugdzorg
Bureaus Kinderrechter
Raden voor de Kinderbescherming

Ref.nr.: 25347 md/ms

Diemen, 4 juli 2005

Betreft: Opheffen opnamestops en wachtlijst
Geachte heer/mevrouw,
In navolging van mijn brieven van 1 juni en 13 juni jl. wil ik u op de hoogte stellen van het
volgende.
Zoals in de voorgaande brieven aangegeven is, gold er voor de gespecialiseerde
Jeugdbescherming, Jeugdreclassering en Pleegzorg van de William Schrikker Groep een
opnamestop. Dit vanwege het feit dat er geen financieringsgarantie was voor de groei van
het aantal pupillen.
Intensieve overleggen met de MO-Groep en de Ministeries van Justitie en VWS de
afgelopen periode hebben gelukkig geresulteerd in die financieringsgarantie. Ik ben dan ook
verheugd te kunnen melden dat de opnamestops opgeheven kunnen worden. Voor haar
gehele doelgroep kan de William Schrikker Groep weer gespecialiseerde zorg bieden.
De wijze van gefaseerd opheffen van de opnamestops is 1 juli jl. besproken met de
MO-Groep.
Jeugdbescherming
Dat houdt in dat per heden, 4 juli 2005, voor de gespecialiseerde Jeugdbescherming geen
opnamestop meer geldt. Alle nieuwe zaken worden, als het de doelgroep van de
William Schrikker Groep betreft, geaccepteerd. Overdrachtszaken van na 1 juni 2005 worden
op verzoek van het betreffende Bureau Jeugdzorg overgenomen. Met betrekking tot VOTSen die na 1 juni 2005 zijn uitgesproken, geldt dat de maatregel op het moment van de
overgang naar OTS door de William Schrikker Jeugdbescherming kan worden uitgevoerd.
Echter, overdrachtszaken waarbij de maatregel vóór 1 juni 2005 is uitgesproken kunnen niet
eerder aangenomen worden dan per 1 september 2005, met inachtneming van de reeds
bestaande afspraken over overdrachtszaken. Uiteraard kan in dringende situaties nader
overleg worden gevoerd.
Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot de heer Bert Meijer, via nummer
020-3989777.

Jeugdreclassering
Per heden, 4 juli 2005, geldt er geen opnamestop meer voor de gespecialiseerde
Jeugdreclassering. Het gestelde onder de Jeugdbescherming inzake overdrachtszaken vóór
1 juni 2005 en de uitvoering daarvan per 1 september 2005, geldt niet voor de
Jeugdreclassering. Alle overdrachtszaken kunnen dus weer overgenomen worden.
Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot de heren Hans Knegtmans of
Pleun Stehouwer, via nummer 020-3989777.
Pleegzorg
Voor de gespecialiseerde Pleegzorg geldt per vandaag ook geen opnamestop meer. Dit
brengt tevens mee dat voor kinderen die nu in crisispleegzorg geplaatst zijn, deze derhalve
in principe opgenomen kunnen blijven in de pleegzorg.
Voor vragen over de aanmelding kunt u zich wenden tot de aanmeldingscommissie van de
William Schrikker Pleegzorg, via nummer 020-3989777.
Specifiek voor de Bureaus Jeugdzorg geldt dat, voor zaken die de doelgroep van de
William Schrikker Groep betreffen en die in zorg zijn bij de Bureaus Jeugdzorg, zij zich voor
inhoudelijk advies kunnen wenden tot het Expertiseteam van het Expertisecentrum
Jeugdzorg- Gehandicaptenzorg William Schrikker.
Voor vragen hieromtrent kunt u zich wenden tot mevrouw Yvonne Holtzer, via nummer
06-24648978.
Rest mij u te danken voor uw begrip in de afgelopen periode. Voor vragen kunt u contact
opnemen met de bovengemelde personen, de u bekende contactpersonen, of mevrouw
mr. Marieke Simons, Bestuurssecretaris, via nummer 020-3989777. U kunt ook uw vraag
stellen aan meldpunt@wsg.nu.
Ik verzoek u vriendelijk dit binnen uw organisatie te bespreken.

Hoogachtend,

Drs. K. Verwey MMC
Voorzitter Raad van Bestuur

C.c.:

Ministerie van Justitie
Ministerie van VWS
IPO
ROA
MO-Groep
Voorzieningen voor Pleegzorg
Vaste Kamercommissie Justitie en VWS
Jeugdzorgbrigade
Operatie Jong
Inspectie Jeugdzorg
Advocatenkantoor Houthoff Buruma

