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Datum 16 januari 2023 

Onderwerp Reactie op uw brief  

 

Geachte mevrouw Van Blaricum, 

 

Veel dank voor uw brief van 4 oktober 2022. Ik heb begrepen dat u inmiddels een 

goed gesprek heeft gehad met de algemeen directeur van Rijks JJI Horsterveen 

en de plaatsvervangend directeur van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële 

Jeugdinrichtingen van DJI over uw zorgen met betrekking tot de ingebruikname 

van Rijks JJI Horsterveen.  

 

In uw eerdere brief heeft u uw zorgen geuit over de wijze waarop Rijks JJI 

Horsterveen in gebruik is genomen.1 Zoals ik in mijn reactie daarop al aangaf, 

trek ik mij deze zorgen aan en zal ik deze meewegen in eventuele toekomstige 

besluitvorming over uitbreiding van capaciteit.2 Ik waardeer dat u uw zorgen 

kenbaar heeft gemaakt en moedig u aan om dat in de toekomst te blijven doen.  

 

Het is geenszins mijn intentie geweest om de problemen die in Rijks JJI 

Horsterveen speelden bij ingebruikname, te bagatelliseren. Uw zorgen waren 

terecht. Ook de inspecties hebben gesignaleerd dat bij ingebruikname nog niet 

alles op orde was.3 De problemen waren echter niet van een dusdanige omvang, 

dat ze een vertraging van ingebruikname rechtvaardigden. Doordat de werving 

van docenten langer duurde dan gehoopt, kon er vanaf de start geen formeel 

onderwijs worden aangeboden. Ter ondervanging hiervan voerde stichting Young 

in Prison (tijdelijk) een educatief programma uit. Verder konden jongeren vanaf 

ingebruikname in een fitnesszaal sporten. Nadat de ondergrond in de 

binnenplaats gereed was gemaakt, konden jongeren ook buiten sporten. Een 

andere randvoorwaarde voor ingebruikname was voldoende gekwalificeerd 

personeel. Het werven en behouden van personeel was toen, en is nog steeds, 

een uitdaging. Daarom dat ervoor gekozen is om de inrichting gefaseerd in 

gebruik te nemen. Voorts was er vorig jaar sprake van een urgente behoefte aan 

extra capaciteit. Gelet op deze context vind ik dat mijn ambtsvoorganger een 

noodzakelijk besluit heeft genomen om Rijks JJI Horsterveen gefaseerd in gebruik 

te nemen. Dat uw commissie onvoldoende is meegenomen in de afwegingen die 

                                                 
1 Brief verstuurd op 1 juni 2022.  
2 Kenmerk 4078922.  
3 Kenmerk 4138010.  
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destijds zijn gemaakt, betreur ik. Ik zal ervoor zorgen dat dit in het vervolg beter 

gebeurt.  

 

Sinds ingebruikname heeft de inrichting een positieve ontwikkeling doorgemaakt: 

de inspecties constateren dat het verblijf, de behandeling en het onderwijs van 

jongeren voldoen aan de basisvereisten.4 Daarnaast geeft u in uw brief aan 

redelijk tevreden te zijn met de ontwikkelingen die binnen Rijks JJI Horsterveen 

plaatsvinden. Dit geeft mij het vertrouwen dat we op de goede weg zijn en dat 

het van belang is deze te vervolgen. Werving en behoud van personeel blijft 

daarbij de hoogste prioriteit.  

 

Op dit moment zijn in Rijks JJI Horsterveen 32 van de in totaal 40 beoogde 

plekken operationeel. Zodra voldoende personeel geworven is, zal de inrichting 

volledig operationeel zijn. Zoals u weet betreft dit een tijdelijke inrichting: 

wanneer de nieuwbouw in JJI Teylingereind volledig beschikbaar is, zal Rijks JJI 

Horsterveen worden gesloten. De inspecties hebben recent hun ernstige zorgen 

geuit over de situatie in de JJI’s en adviseren om jongeren alleen nog in een JJI te 

plaatsen als zij er een passende behandeling en verantwoord verblijf kunnen 

krijgen5. Op dit moment werkt DJI een aantal scenario´s uit waarmee de druk op 

de JJI’s op korte termijn kan worden verlicht. Hierbij wordt ook bekeken of het 

ook nodig is om de uitbreiding van JJI Teylingereind te temporiseren, en daarmee 

Rijks JJI Horsterveen langer open te houden6. Wanneer de uitwerking van de 

scenario’s afgerond is, informeert DJI u over de mogelijke impact op Rijks JJI 

Horsterveen. Ik informeer de Tweede Kamer uiterlijk in januari 2023 over de 

aanvullende maatregelen.  

 

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer heeft mij 

gevraagd om een afschrift van mijn antwoord op uw brief. Dit verzoek zal ik 

inwilligen. 

Hoogachtend,  

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

 

F.M. Weerwind  

 

 

 

 

   
 

 

 

                                                 
4 Kenmerk 4078922. 
5 Kenmerk 4279269, Brief+stand+van+zaken+intensief+toezicht+JJI's+november+2022 

(2).pdf.  

6 Kenmerk 4296431, tk-beleidsreactie-op-voortgangsbrief-intensief-toezicht-jjis.pdf 

(overheid.nl).  


