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ZAKELIJKE WEERGAVE LAST ONDER DWANGSOM 
 
Juzt 

 
 
 
Datum 19 juni 2019 
Onderwerp Last onder dwangsom Juzt  
 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op  
19 juni 2019 aan Juzt een last onder dwangsom opgelegd ex artikel 9.5,  
eerste lid, Jeugdwet in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet 
bestuursrecht. Op grond van de Jeugdwet maakt de inspectie een zakelijke 
weergave van de overwegingen en het dictum (de door de jeugdhulpaanbieder of 
een gecertificeerde instelling te nemen maatregelen) van een gegeven last onder 
dwangsom openbaar. Dit bericht voorziet daarin. 1  
 
Aanleiding tot de last onder dwangsom 
De inspectie heeft Juzt heeft op 2 mei 2019 een aanwijzing gegeven.  
De aanwijzing bestaat uit twee delen. Op 4 juni 2019 heeft de inspectie getoetst 
of aan het tweede deel van de aanwijzing voldaan wordt voor de jeugdigen die tot 
7 mei 2019 verbleven op de locatie Lievenshove.  
Tijdens dit toezicht heeft de inspectie gesproken met diverse geledingen en de 
(leef)ruimtes bekeken. De inspectie beoordeelt de door Juzt uitgezette acties als 
volgt: 
 
Leefklimaat (artikel 4.1.1. Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor 
Jeugd). De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit: De fysieke leefomgeving 
is schoon en passend. Juzt voldoet aan criteria 3.1 van het toetsingskader VHJ. 
 
Conclusie: niet voldaan 
De inspectie stelt vast dat de leefruimtes niet schoon zijn, slecht geventileerd 
kunnen worden en de vloerbedekking (linoleum) beschadigd is en op veel plekken 
los zit. Vier ruimtes in het pand, waaronder twee slaapkamers van jeugdigen, zijn 
geverfd. De muren van de overige slaapkamers, het sanitair, de vloeren en 
plafonds bevatten schimmel. Uit een onderzoeksrapport dat is opgesteld door een 
extern bureau blijkt dat de schimmels oppervlakkig, droog ‘dood’ zijn.   
Voor een deel van de slaapkamerramen hangen kapotte gordijnen.  
In de slaapkamers past alleen een bed en kleine ladekast, waardoor jeugdigen 
onvoldoende opbergruimte hebben voor hun persoonlijke bezittingen en niet 
anders dan op hun bed kunnen zitten.  
De jongeren kunnen hun eigen kamer niet op een persoonlijke manier inrichten.  
Het kantoor van medewerkers is in de keuken, waardoor jeugdigen beperkt 
toegang hebben tot de keuken, bijvoorbeeld wanneer overleg plaatsvindt en als er 
                                                
1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl) 
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geen medewerker in de keuken is (vanwege de administratie die zich daar 
bevindt). De slaapkamer van de medewerker die nachtdienst heeft, is tevens 
opruimhok en staat vol met dozen, losse spullen en maakt een zeer rommelige 
indruk. Ook de overige bergruimtes zijn niet opgeruimd, waardoor het hele pand 
een verwaarloosde sfeer uitademt. 
 
Gelet op het voorgaande heeft de inspectie geconcludeerd dat Juzt niet of niet 
volledig heeft voldaan aan het tweede deel van de op 2 mei 2019 gegeven 
aanwijzing. Om te bewerkstelligen dat alsnog wordt voldaan aan de aanwijzing 
heeft de inspectie een last onder dwangsom opgelegd. 
 
Dictum (door de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling te 
nemen maatregelen) 
Het dictum in de last onder dwangsom heeft de volgende inhoud: 
 
Juzt dient, voor de jeugdigen van de groep Neptunus op locatie Laanzicht die tot 
7 mei 2019 op de locatie Lievenshove verbleven, alsnog te voldoen aan de 
volgende normen van de op 2 mei 2019 gegeven aanwijzing:  
 
Leefklimaat (artikel 4.1.1 Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor 
Jeugd) 
De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit: De fysieke leefomgeving is schoon 
en passend. Juzt voldoet aan criterium 3.1 van het toetsingskader VHJ. 
 
Ik verbind aan deze last een dwangsom van € 5.000,- voor iedere volledige week 
waarin u niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan, waarbij het 
maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de 
last in totaal € 20.000,- is. Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van 
twee weken, die aanvangt op de eerste dag na dagtekening van dit besluit.  
Dit betekent dat u gedurende deze twee weken aan de last kunt voldoen zonder 
dat daadwerkelijk een dwangsom wordt verbeurd. 
 
Vervolg  
De inspectie volgt de naleving van een last onder dwangsom nauwlettend.  
Indien niet aan de last onder dwangsom wordt voldaan, kan er een tweede last 
onder dwangsom worden opgelegd.  
 
Rechtsbescherming tegen de last onder dwangsom 
Een last onder dwangsom is een besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht. De jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling en degenen 
die er rechtstreeks belang bij hebben, kunnen bezwaar maken tegen de last onder 
dwangsom.  
Daarnaast bestaat gelijktijdig de mogelijkheid om de bestuursrechter te vragen de 
werking van de last onder dwangsom uit te stellen.  
Dat heet een voorlopige voorziening.  
 
Reactie jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling 
De jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling kan binnen zes weken na 
het besluit tot openbaarmaking een reactie geven op dit bericht.  
Als de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling van deze mogelijkheid 
gebruik maakt, treft u deze reactie bij dit bericht aan. 
 


