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Geachte heer Dekker, 
 
Uw voornemen om de justitiële jeugdinstelling Via Het Keerpunt te sluiten met ingang van 1 januari 
2020, heeft ons onaangenaam verrast. U schendt met de voorgenomen sluiting van Het Keerpunt uw 
eigen afspraken in het regeerakkoord waarin is opgenomen dat bij onverhoopte sluitingen de 
gevangenissen gelegen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien. Het tegendeel dreigt nu 
te gebeuren. U bent immers ook van plan om de JJI Juvaid te sluiten. De JJI’s die open blijven, zijn 
straks geconcentreerd in en rondom de Randstad.  
 
Negatieve impact op de gehele Limburgse jeugdzorg 
Wij maken ons grote zorgen over de impact die een sluiting van Het Keerpunt heeft op de Limburgse 
jeugdzorg. Het Keerpunt is een onmisbare partner om jongeren te behandelen die (zware) delicten 
hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. In deze JJI krijgen jongeren de kans een nieuwe start 
te maken en wordt met succes gewerkt aan het verminderen van het recidiverisico. Van wezenlijk 
belang is dat jongeren zo dicht mogelijk bij hun leefomgeving geplaatst en behandeld kunnen 
worden. Niet alleen vanwege het belang van een passende dagbesteding (school, werk en vrije tijd) 
maar zeker ook vanwege de gezinsgerichte aanpak en ambulante (na)zorg.  
 
Grote onzekerheden over Kleinschalige Voorziening 
Wij willen u vragen snel meer duidelijkheid te geven over de Kleinschalige Voorziening die voor 
Limburg is voorzien. Het zou gaan om zestien plekken waarvan acht strafrechtelijke en acht 
civielrechtelijke plaatsen. Voor wat betreft de strafrechtelijke plekken geldt dat de financiering door 
het ministerie van J&V toegezegd is. Voor de civielrechtelijke plaatsen zijn een soort 
intentieafspraken met het ministerie van VWS gemaakt. Deze afspraken komen er in de praktijk op 
neer dat de gemeenten in Limburg gevraagd worden de civielrechtelijke plaatsen te financieren. Het 
ministerie van VWS heeft hier immers geen budget voor beschikbaar. Zo wordt landelijk een 
kostenbesparing doorgevoerd die op regionaal niveau opgevangen wordt. Dat zou voor ons 
onacceptabel zijn. Voor het succesvol kunnen ontwikkelen van een Kleinschalige Voorziening is het 
van belang om voor meer en langere tijd garanties te hebben voor de financiering. Wij vragen u dan 
ook de financiering voor meerdere jaren toe te kennen.  
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Bovendien is er nog geen wetgeving die het samenplaatsen van civielrechtelijke en strafrechtelijke 
jongeren toestaat. Deze wetgeving moet zelfs nog in consultatie gaan waarna het nog geruime tijd 
duurt voordat het wetgevingsproces afgerond is. Dit roept de vraag op of sluiting op dit moment wel 
opportuun is.  
 
Meer vraagtekens: Doelgroep Kleinschalige Voorziening onzeker 
De doelgroep voor de Kleinschalige Voorziening is nog niet helder. In de Kleinschalige Voorziening 
in Amsterdam, dat terecht als een succes wordt beoordeeld, verblijven op dit moment alleen 
strafrechtelijke jongeren die onder andere jonger dan 18 jaar zijn, first offender zijn of preventief 
gehecht en gemotiveerd zijn. In uw voorstellen zal in de toekomstige Kleinschalige Voorziening zoals 
in Limburg de doelgroep uitgebreid worden. Naast de eerder genoemde civielrechtelijke jongeren, 
zullen ook jongeren met een zwaarder strafrechtelijk verleden deel gaan uitmaken van de doelgroep. 
Eerdere pilots bij JJI De Hunnerberg en bij JJI Juvaid hebben echter niet aangetoond dat dit in de 
praktijk tot goede resultaten leidt. Ook qua wetgeving is het maar zeer de vraag of het uitbreiden van 
de doelgroep toelaatbaar is, ook gelet op de samenplaatsingen met civielrechtelijke jongeren. Met 
andere woorden, zowel qua omvang, financiering als qua wetgeving is onvoldoende helder hoe de 
Kleinschalige Voorziening ingericht dient te worden.  
 
Onzekere toekomst voor Icarus en onderwijs 
Het Keerpunt werkt samen met Limburgse ketenpartners aan een succesvolle terugkeer van 
jongeren in de maatschappij. Twee belangrijke partners, Icarus de JeugdzorgPlusinstelling en de 
onderwijsinstelling Sint Jozef, zijn op hetzelfde terrein gehuisvest. Een unieke situatie in Nederland 
die bijdraagt aan een effectieve ketenaanpak. Het biedt mogelijkheden om zonder schotten een 
breed pallet aan jeugdzorg te bieden variërend van residentiele strafrechtelijke en civiele zorg tot 
gezinsgerichte en ambulante (na)zorg. U brengt met uw besluit Het Keerpunt te sluiten de toekomst 
van Icarus en de onderwijsinstelling Sint Jozef in gevaar. Ook gaat u volledig voorbij aan het 
mogelijke domino-effect van uw besluit op de stichting Via Jeugd waar Het Keerpunt deel van 
uitmaakt. Het besluit slaat een bres in de Limburgse ketenzorg, juist in een tijd waarin ontschotting 
en samenwerking hoog op de zorgagenda staan. 
 
Eerst investeren en bouwen dan capaciteit herijken  
Er resteren nog slechts vier maanden voordat de door u beoogde sluitingsdatum van Het Keerpunt 
ingaat. Het hanteren van een dermate korte termijn brengt risico’s met zich mee, zeker gelet op de 
kwetsbare organisatie van de jeugdzorgsector.  Met alle onzekerheden rondom de Kleinschalige 
Voorziening is het ondenkbaar dat op 1 januari 2020 in Limburg een goed functionerende en volledig 
ingerichte Kleinschalige Voorziening is ingericht. Er is dan geen enkele plek meer voor deze 
kwetsbare jongeren in Limburg. Is er eenmaal een gat geslagen in de Limburgse jeugdzorgketen dan 
is het een uitdaging om dit gat te dichten. De jongeren zijn hiervan de dupe. Het is daarom op zijn 
minst aan te bevelen eerst de Kleinschalige Voorziening succesvol in te richten en dan pas naar de 
benodigde overige strafrechtelijke capaciteit voor Limburg te bekijken. Nu neemt u onomkeerbare 
besluiten en verdwijnt het kind met het badwater.  
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Tot slot 
Wij roepen u op te handelen naar de letter en de geest van het regeerakkoord en uw besluit om Het 
Keerpunt te sluiten te herzien. Mocht u onverhoopt uw besluit handhaven dan verzoeken wij u om 
eerst een Kleinschalige Voorziening in Limburg succesvol in te richten met de juiste garanties en 
randvoorwaarden voordat u onomkeerbare besluiten neemt over de toekomst van Het Keerpunt. Het 
mag duidelijk zijn dat in het belang van de Limburgse jeugdzorg onze voorkeur uitgaat naar behoud 
van Het Keerpunt aangevuld met een Kleinschalige Voorziening. 
 
Graag nodigen wij u uit voor een gesprek zodat wij onze zorgen nader kunnen toelichten. 
 
Hoogachtend,  
Namens de gezamenlijke Zuid-Limburgse burgemeesters, 
 
 
 
 
 
Annemarie Penn-te Strake 
Burgemeester Maastricht 
 


