
 

 
 
 
Datum: 19 januari 2023  
 
Onderwerp: Artikel 34 vragen met betrekking tot het Zorg- en Veiligheidshuis  
 
 
Inleiding:  
Tijdens de Begrotingsraad heeft het college aangegeven dat de aanpak van  
probleemjongeren zoals die nu speelt reeds mogelijk is bij het Zorg- en Veiligheidshuis 
Zeeland (ZVHZ). Naar aanleiding van onze vraag is er ook nog per memo een antwoord naar 
onze fractie verzonden. MEMO voor FVD:  
 
Aan de fractie van Forum voor Democratie,  
Tijdens de P&C cyclus is door u gevraagd naar wat er met de jongeren gebeurd die onlangs 
een gebiedsontzegging voor het Centrum hebben gekregen. 
Ik wil u daarop het volgende meedelen;  
De jongeren die een gebiedsontzegging hebben voor het Centrum zijn aangemeld bij het 
Zorg en Veiligheidshuis Zeeland (ZVHZ), om te beoordelen of het een casus betreft waar 
het ZVHZ de procesregie op kan gaan voeren (complexe casuïstiek straf, zorg,  
bestuursrecht).  
Daartoe wordt met alle betrokkenpartijen een afstemmingsoverleg voor georganiseerd op 
vrijdag 18-11-2022. Als in individuele casussen besloten wordt dat dat vanwege de criteria 
niet kan, dan worden de casussen met een persoonsgerichte aanpak lokaal binnen de 
bestaande mogelijkheden opgepakt (denk aan lokale toegang, buurtteams, AOV,  
wijkagenten, leerplicht, Orionis, e.d.). 
Het doel is om integraal te kijken naar de mogelijkheden om de jongeren te helpen een 
omslag in hun leven te kunnen maken. Als dat niet lukt worden er met politie en justitie 
scenario’s voorbereid, zodat het OM de juiste maatregelen kan eisen in voortkomende 
strafrechtelijke zaken.  
Met vriendelijke groet,  
Bas van den Tillaar. 
 
Vragen:  
1.  Hoeveel jongeren onder 18 jaar zijn er vanaf 2020 tot en met heden aangemeld bij 

het ZVHZ voo een persoonsgerichte aanpak of casusregie?  
2.  Hoeveel aangemelde jongeren onder de 18 jaar zijn door het ZVHZ daadwerkelijk in 

behandeling genomen vanaf 2020 tot en met heden voor een persoonsgerichte 
aanpak of casusregie?  

3.  Door welke professionals van het ZVHZ zijn deze jongeren in behandeling genomen?  
4.  Zijn deze professionals van het ZVHZ ook SKJ (Stichting Kwaliteitsregister 

Jeugd) geregistreerd?  
5.  Over hoeveel capaciteit en expertise beschikt het ZVHZ momenteel om uitvoering 

te geven aan de aanpak van jongeren onder de 18 jaar?  
6.  De jongeren die een gebiedsontzegging hebben voor het Centrum zijn aangemeld bij 

het Zorg en Veiligheidshuis Zeeland (ZVHZ), om te beoordelen of het een casus betreft 
waar het ZVHZ de procesregie op kan gaan voeren (complexe casuïstiek straf, zorg,  
bestuursrecht). Op 18 november 2022 heeft er een afstemmingsoverleg 
plaatsgevonden met alle betrokken partijen. Welke besluiten zijn er genomen? Hoeveel 
jongeren voldoen aan de criteria voor een persoonsgerichte aanpak of casusregie via 
het ZVHZ? En hoeveel jongeren worden/zijn aangemeld bij de lokale toegang in de 
gemeente  
Vlissingen?  

 
In afwachting van uw antwoord verblijven wij hoogachtend,  
Fractie Forum voor Democratie  
 


