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Dit document biedt een overzicht van de procedures en (financiële) verantwoordelijkheden binnen het 
jeugd- en adolescentenstrafrecht in de Flevolandse gemeenten. In onderstaande tabel staat in welk kader 
het jeugd- of volwassenenstrafrecht jeugdhulp is in te zetten en wie er verantwoordelijk is voor de betaling 
van de benodigde jeugdhulp.

Leeftijd 
bij delict

Toegepast  
strafrecht

Toezicht en 
begeleiding

Jeugdhulp onderdeel 
van strafrechtelijk 
besluit?

Financieel  
verantwoordelijk 
voor jeugdhulp

Inzet van  
jeugdhulp na  
het vonnis?

12-16 
jaar

Jeugdstrafrecht Gecertificeerde 
instelling

Ja, jeugdhulp vloeit 
rechtstreeks voort uit 
strafrechtelijk besluit

Gemeenten Ja, na overleg GI 
en gemeente

16-18 
jaar

Jeugdstrafrecht Gecertificeerde 
instelling

Ja, jeugdhulp vloeit 
rechtstreeks voort uit 
strafrechtelijk besluit

Gemeenten Ja, na overleg GI 
en gemeente

Jeugdstrafrecht 3RO 
(reclassering)

Ja, jeugdhulp vloeit 
rechtstreeks voort uit 
strafrechtelijk besluit

Gemeenten Niet door 3RO, 
wel reguliere 
aanspraak op 
jeugdhulp

Volwassenenstrafrecht 3RO 
(reclassering)

Nee, geen jeugdhulp bij 
toepassing van gewoon 
strafrecht

Ministerie J&V 
(forensische zorg)

Niet door 3RO, 
wel reguliere 
aanspraak op 
jeugdhulp

18-23 
jaar

Jeugdstrafrecht Gecertificeerde 
instelling

Ja, jeugdhulp vloeit 
rechtstreeks voort uit 
strafrechtelijk besluit

Gemeenten Ja, na overleg GI 
en gemeente

Jeugdstrafrecht 3RO 
(reclassering)

Ja, jeugdhulp vloeit 
rechtstreeks voort uit 
strafrechtelijk besluit

Gemeenten Nee

Volwassenenstrafrecht 3RO 
(reclassering)

Nee, geen jeugdhulp bij 
toepassing van gewoon 
strafrecht

Ministerie J&V 
(forensische zorg)

Niet van  
toepassing

Beslissing inzet jeugdhulp: bijzondere voorwaarden bij vonnis

Bijzondere voorwaarden (artikel 77z Sr) moeten expliciet in het vonnis staan. De veroordeelde jeugdige krijgt 
zo maximale duidelijkheid over de voorwaarden waar hij aan moet voldoen. Bijvoorbeeld aan welke gedrags-
interventie hij moet deelnemen, in welke zorginstelling hij zich moet laten opnemen of bij welke instantie hij 
zich moet melden. Ook voor de uitvoerder van de (jeugd)reclassering vormt het vonnis dan een leidraad. De 
gemeente is verplicht deze bijzondere voorwaarden te financieren.



Beslissing inzet jeugdhulp: na het vonnis

Nadat het vonnis is gewezen, bepaalt de gecertificeerde instelling in overleg met de gemeente welke aanvullende 
jeugdhulp nodig is. Overleg is met name nodig bij inzet van niet-gecontracteerde hulpvormen. De volwassenen-
reclassering kan na het vonnis (dus tijdens de begeleiding) alleen jeugdhulp inzetten die in het vonnis genoemd 
is. Wanneer zij jeugdhulp wenselijk achten, nemen ze hierover contact op met de lokale toegang tot jeugdhulp in 
de betreffende gemeente.

Beslissing inzet jeugdhulp: nazorg na verblijf in een justitiële jeugdinrichting (JJI)

De directeur van de JJI bepaalt (in overleg met de gecertificeerde instelling) welke jeugdhulp er nodig is tijdens het 
scholings- en trainingsprogramma. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de regie over de uitvoering van het 
nazorgplan. De gedragsdeskundige van de JJI bepaalt welke jeugdhulp er nodig is. De JJI, de GI en gemeente zijn 
betrokken bij het opstellen van het nazorgplan. Een goed nazorgplan is integraal van aard en stelt zowel de  
ontwikkeling van de jongere als de veiligheid van de samenleving centraal. Het opstellen van het plan begint al  
bij de start van de hechtenis en is altijd gericht op uitstroom uit de JJI. De gemeente bekostigt de jeugdhulp die 
voortvloeit uit het nazorgplan.

Routes voor betaling

Als uit bovenstaande informatie blijkt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de financiering van de jeugdhulp, 
dan zijn er drie routes:

Type benodigde hulp Route en bijzonderheden

Jeugdhulp met verblijf Jeugd Centraal Flevoland (info@jeugdcentraalflevoland.nl) biedt alle vormen van 
jeugdhulp met verblijf en is ook verantwoordelijk voor de financiering van niet-gecon-
tracteerd aanbod. Het vonnis vervangt hierbij de beschikking of bepaling jeugdhulp.

Jeugdhulp zonder verblijf Betaling vindt plaats via het reguliere berichtenverkeer. De gecontracteerde  
aanbieders in Flevoland zijn te vinden op regio.almere.nl/aanbieders.

Jeugdhulp zonder verblijf,  
niet-gecontracteerd

Betaling vindt plaats op factuurbasis met het burgerservicenummer van de jeugdige 
en het vonnis als bijlage. Facturen gaan naar de gemeente die verantwoordelijk is:

• Almere: dsdzorgfacturen@almere.nl
• Dronten: administratiejeugdhulp@dronten.nl
• Lelystad: s.van.vuure@lelystad.nl
• Noordoostpolder: jeugd@noordoostpolder.nl
• Urk: administratie.sd@urk.nl
• Zeewolde: administratiejeugdhulp@meerinzicht.nl
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