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Op 29 december 2021 is er berichtgeving over Flevostate betreffende een rapport van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarin wordt een zeer onveilige omgeving geschetst van Flevostate 
voor de verblijvende jongeren aldaar: Vies, niet onderhoudend gebouw, bejegening betreffende de 
jongeren. Daarvoor waren er meerdere rapporten van IGJ over de situatie en aan te brengen 
verbeteringen. Flevostate is een contract partner van de gemeente Noordoostpolder betreffende 
jeugd. De wethouder heeft per mail de raadsleden aanvullend geïnformeerd dat de gemeente 
Noordoostpolder al geruime tijd geen kinderen meer bij Flevostate plaatst voor het onderdeel 
jeugdhulp met verblijf  
 
De fractie van de PvdA heeft hierover een aantal vragen aan het college. 

Vragen: 
 

 
1. Sinds wanneer plaatst de gemeente Noordoostpolder geen kinderen bij het onderdeel 

‘jeugdhulp met verblijf’ van Flevostate? 
Antwoord: 
Per 1 januari 2019 heeft de gemeente Noordoostpolder een regionaal contract 
Jeugdhulp met verblijf met het Samenwerkingsverband, bestaande uit de drie 
aanbieders Triade-Vitree, ’s Heerenloo en Pluryn. Voor jeugdhulp met verblijf heeft de 
gemeente Noordoostpolder geen contract met Flevostate. Ook is Flevostate geen 
onderaannemer van het samenwerkingsverband.  
 
Bij hoge uitzondering is er in februari 2020 ter overbrugging een cliënt bij Flevostate 
geplaatst. De reden hiervoor was dat er geen andere passende plaats beschikbaar was 
via het samenwerkingsverband. In maart 2020 is er vanuit de gemeente NOP een 
verzoek tot overplaatsing gedaan vanwege signalen over slechte kwaliteit. Nadien zijn 
er geen kinderen meer bij Flevostate geplaatst. 
 
Zeer recent zijn wij geconfronteerd met het bericht dat een jeugdige vanuit een andere 
gemeente (gezinsvoogd was verwijzer) wel bij Flevostate geplaatst was waar wij – 
ondanks geen enkele bemoeienis – wel met terugwerkende kracht verantwoordelijk 
voor zouden zijn. Dit heeft te maken met het woonplaatsbeginsel, omdat het een 
jeugdige met een voogdijmaatregel betreft. De feitelijke woonplaats van de jeugdige is 
dan leidend (in dit geval dus de locatie van de verblijfsvoorziening Flevostate). Echter, 
vanuit de verwijzer en destijds verantwoordelijke gemeente heeft er geen enkele 
afstemming/overdracht plaatsgevonden en waren wij dan ook niet op de hoogte. Ook 
deze jeugdige verblijft niet meer bij Flevostate.  
 

2. De genoemde 5 bewoners Meldestraat en 2 bewoners Schiermonnikoog: zijn dit wel of niet 
bewoners uit Noordoostpolder?  
Antwoord: 
Dit zijn geen jeudigen vanuit de gemeente Noordoostpolder. Wij zijn niet betrokken 
geweest bij de plaatsing van deze jeugdigen. 
 

3. Zo ja, welke opvang wordt er voor hen ingezet? 
Antwoord: 



Dit is de verantwoordelijkheid van de verwijzers. Inspectie heeft naar aanleiding van 
hun onderzoek en rapport contact opgenomen met de betrokken verwijzers.  
 

4. Zo nee, ziet het college voor deze bewoners een verantwoordelijkheid om andere hulp in te 
zetten? 
Antwoord: 
Nee, dat is aan de verwijzers en gemeenten die verantwoordelijkheid dragen voor deze 
cliënten. 
 

5. Waren de signalen die Inspectie ontving in 2021 ook bekend bij de Gemeente? 
Antwoord: 
Ja, als gemeente hebben wij ook signalen ontvangen.  
  

6. Zo ja, welke actie heeft daarop plaats gevonden? 
Antwoord: 
Deze signalen hebben wij direct doorgezet aan de inspectie, omdat dat de instantie is 
die daar over gaat. 
 

7. Hebben deze rapporten verdere consequenties voor de ingekochte ambulante zorg van 
Flevostate voor 2022? 
Antwoord: 
Nee, in principe niet. Het inspectierapport gaat uitsluitend over jeugdhulp met verblijf. 
Per 1 januari 2022 verleent Flevostate alleen nog ambulante Jeugd GGZ (Flevostate 
verleent per 2022 geen ambulante begeleiding meer). Hiervoor heeft recent een nieuwe 
aanbesteding plaatsgevonden. Ze voldoen aan de gevraagde kwaliteitscriteria.  
 

8. Op welke wijze gaat het college toezien op de kwaliteit van de te leveren zorg van Flevostate? 
Antwoord: 
Door middel van de kwartaalgesprekken en de monitoring Jeugd GGZ zien wij toe op de 
kwaliteit van de dienstverlening.  
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