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Aan:
de heer B. van Dekken
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 18 oktober 2018
Ons kenmerk 42t 5.81 201 8002226
Behandeld door de heer G. Visser (06) 30 78 19 39
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
Jeugdgevangenis Juvaid Veenhuizen

Geachte heer Van Dekken,
ln uw brief van 24 september 2018 stelde u een aantal vragen over jeugdgevangenis
Juvaid Veenhuizen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq

1

Deelt het College van GS de zorgen die de directie van Juvenaid heeft?

Antwoord 1
Ja, wffdelen deze zorgen.

Yraag2
ls de redenering dat een zekere toezegging vanuit het regeerakkoord dat het Noorden
wordt ontzien bij bezuinigingen in deze sector houdbaar?

Antwoord 2
ln het regeerakkoord staat: 'Aan de gevangeniscapaciteit wordt zo min
mogelijk getornd. Mocht sluiting onverhoopt nodig zijn, dan zullen de
gevangenissen gelegen buiten de Randstad zpveel mogelijk worden ontzien'.
Hoewel in het regeerakkoord verwachtingen zijn gewekt, biedt de formulering
ruimte om hiervan af te wijken. Ons standpunt blijft echter dat verwachtingen
die in het Regeerakkoord zijn gewekt, moeten worden nagekomen.

2

Vraaq 3
Hoe ziet het bestuurlijk overleg met de directie van Juvenaid over bijvoorbeeld de
genoemde zorgpunten er eigenlijk uit?

Antwoord 3
ln de afgelopen maanden zijn er meerdere overleggen geweest fussen de
provincie en de directie van Juvaid, waarbij gedeputeerde Brink telkens
aanwezig was. Bijdeze overleggen schoven ook mensen van de gemeente
Noordenveld, gemeente Groningen en stichting Elker - Het Poortje aan.
Tijdens deze overleggen zijn actuele ontwikkelingen met elkaar gedeeld en is
de strategie besproken om het belang van het openhouden van Juvaid onder
de aandacht te brengen.

Vraag 4
Zijn er aanvullende acties nodig in het Noorden, bijvoorbeeld in de richting van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de VNG en/of de betrokken
gemeenten om de besloten jeugdzorg en de plaatsen van executie van
jeugdstrafmaatregelen zo dichtbij als mogelijk in het Noorden, daarmee bedoeld in
Veenhuizen, aanwezig te houden?

Antwoord 4
Juvaid is een onderdeel van stichting Elker - het Poortje. Een eventuele
sluiting van Juvaid kan een negatieve impact hebben op de gehele keten
gericht op hulp aan kwetsbare jongeren in Noord-Nederland. ln onze lobby,
waar wij achter de schermen al maanden druk mee bezig zijn, brengen wfidit
onder de aandacht. Hierbij richten wij ons niet alleen op het Ministerie van
Justitie en Veiligheid, maar ook op het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Hierin trekken wij gezamenlijk op met de gemeente Noordenveld en de
gemeente Groningen. Er is op dit moment geen aanleiding voor aanvullende
acties.

Vraaq 5
Kan de Minister voor Rechtsbescherming op dit punt nog van waarde zijn, nu ook de
eerdere lobby rondom de Pl's in Veenhuizen zo nadrukkelijk in de toezeggingen van
het regeerakkoord zijn geplaatst om de justitiële voorzieningen (rechtbank,
penitentiaire inrichtingen c.a) in het Noorden te ontzien?

Antwoord 5
De minister voor Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor (het aanpassen
van) de capaciteit van justitiële jeugdinrichtingen in Nederland en dus zeker
relevant. ln april van 2018 is minister Dekker op werkbezoek in Veenhuizen
geweest en hebben wfi aandacht gevraagd voor het belang van het
openhouden van alle gevangenislocaties in Veenhuizen, zowel de beide
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locaties van de penitentiaire inrichting als Juvaid. Ook bij de Kamerleden die
Veenhuizen in 2018 hebben bezocht, hebben wij deze boodschap onder de
aandacht gebracht.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

L-c

km/coll

Statenfractie Drenthe
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
mevrouw J. Klijnsma
Assen, 24 september 2019
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 jeugdgevangenis Juvenaid Veenhuizen

Geachte mevrouw Klijnsma,
In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 22 september wordt gemeld “dat de directie van de
jeugdgevangenis Juvenaid in Veenhuizen niet gerust is op de toekomst”. Men vreest sluiting, ondanks
een toezegging in de richting van de andere penitentiaire inrichtingen in Veenhuizen dat recht zal
worden gedaan aan het openhouden van die instellingen. Het is de CDA-fractie niet ontgaan dat ook
ons College van Gedeputeerde Staten zich krachtig en succesvol heeft ingespannen om de justitiële
voorzieningen in het noorden, en de daarbij behorende significante werkgelegenheid, te behouden.
Ondanks de herijking van kerntaken in de jeugdzorg naar de gemeenten, blijft de jeugddetentie de
verantwoordelijkheid van de departementen van Justitie & Veiligheid en die van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het kader van een kinderbeschermingsmaatregel en de
bijzondere uitvoeringsmaatregelen onder het (jeugd)strafrecht, zoals de plaatsing in een
jeugdinrichting (PIJ), is het openhouden van de jeugdgevangenis in Veenhuizen voor het Noorden
belangrijk omdat het de belangen raakt van de op dit punt kwetsbare jeugdige inwoners en hun
ouders in de drie noordelijke provincies. Daarom heb ik de volgende vragen:
1. Deelt het College van GS de zorgen die de directie van Juvenaid heeft?
2. Is de redenering dat een zekere toezegging vanuit het regeerakkoord dat het Noorden wordt
ontzien bij bezuinigingen in deze sector houdbaar?
3. Hoe ziet het bestuurlijk overleg met de directie van Juvenaid over bijvoorbeeld de genoemde
zorgpunten er eigenlijk uit?
4. Zijn er aanvullende acties nodig in het Noorden, bijvoorbeeld in de richting van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de VNG en/of de betrokken
gemeenten om de besloten jeugdzorg en de plaatsen van executie van
jeugdstrafmaatregelen zo dichtbij als mogelijk in het Noorden, daarmee bedoeld in
Veenhuizen, aanwezig te houden?
5. Kan de Minister voor Rechtsbescherming op dit punt nog van waarde zijn, nu ook de eerdere
lobby rondom de PI’s in Veenhuizen zo nadrukkelijk in de toezeggingen van het
regeerakkoord zijn geplaatst om de justitiële voorzieningen (rechtbank, penitentiaire
inrichtingen c.a) in het Noorden te ontzien?
Namens de CDA-Statenfractie,
Bart van Dekken

