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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen  

 
ZAKELIJKE WEERGAVE  
 
Juzt 

 
 
 
Datum 10 juli 2019    
Onderwerp Beëindiging 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. De 
last onder dwangsom is op 4 juli 2019 beëindigd. Op grond van de Jeugdwet 
maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen tot de 
beëindiging van een last onder dwangsom openbaar. Dit bericht voorziet daarin.1  
 
Aanleiding tot beëindiging van de last onder dwangsom 
De inspectie heeft de naleving van de last onder dwangsom nauwlettend gevolgd. 
Op 4 juli 2019 heeft de inspectie getoetst of voldaan is aan de last onder 
dwangsom 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: 
 
Op 27 juni 2019 zijn de jeugdigen verhuisd naar een ander pand op het terrein 
Laanzicht. De inspectie heeft dit pand bezocht op 4 juli 2019 en geconstateerd dat 
het pand schoon en onderhouden is. Jeugdigen hebben een eigen slaapkamer met 
voldoende ruimte om persoonlijke bezittingen op te ruimen. De kamers kunnen 
door de jeugdigen op een persoonlijke manier ingericht worden. Er is een apart 
kantoor en een aparte slaapkamer voor het personeel. In het pand is verder een 
woonkamer, een wasruimte en een keuken waar jeugdigen gebruik van kunnen 
maken. Om het huis ligt een besloten, ruime tuin met gelegenheid om buiten te 
zitten en te spelen.  
 
 
Conclusie 
Leefklimaat (artikel 4.1.1. Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor 
Jeugd (toetsingskader VHJ). De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit: De 
fysieke leefomgeving is schoon en passend. Juzt voldoet aan criteria 3.1 van het 
toetsingskader VHJ. 
 
De inspectie constateert dat Juzt binnen de begunstigingstermijn van twee weken 
van de last onder dwangsom verbeteringen en maatregelen heeft gerealiseerd. 
Daarmee voldoet Juzt aan de last.  
 
 

                                                
1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl) 
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Reactie jeugdzorgaanbieder 
De jeugdzorgaanbieder kan binnen zes weken na het besluit tot openbaarmaking 
een reactie geven op dit bericht. Als de jeugdzorgaanbieder van deze mogelijkheid 
gebruik maakt, treft u deze reactie bij dit bericht aan. 
 
 
 
 


