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Aan de Gemeenteraad 

BRENG DE BURGERKRACHT TERUG! 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Nu u op 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor jeugdhulp en jeugdbescherming, hebt u 
een gouden kans om iets heel goeds te doen voor gezinnen en de financiën van uw gemeente. 

In zijn rappport 'Is de zorg gegrond?', aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer op 
10 december 2013, schrijft de Kinderombudsman onder meer: 

"Juist omdat een ondertoezichtstelling, een uithuisplaatsing of een omgangsregeling zulke 
grote gevolgen heeft voor het leven van kinderen, hebben zij er recht op dat de overheid 
uiterst zorgvuldig te werk gaat. Ik hoop dat dit rapport er toe leidt dat er voor de kinderen 
verbeteringen worden aangebracht in het dagelijkse praktijk van de jeugdzorgketen." 

"De Kinderombudsman stelt vast dat er in de werkprocessen van BJZ, A M K en de Raad op 
dit moment niet voldoende kwaliteitswaarborgen zijn ingebouwd om er voor te zorgen dat het 
aantal fouten tot het absolute minimum wordt beperkt. Daardoor bestaat het risico dat fouten 
verderop in de jeugdzorgketen doorwerken. Het is dan mogelijk dat er beslissingen worden 
genomen op basis van onvolledige, onvoldoende onderbouwde informatie." 

"Door familiedrama's en kindermoorden die in de media veel aandacht krijgen is de druk op 
de jeugd-bescherming toegenomen om niet te vroeg, maar ook zeker niet te laat in te grijpen. 

De angst van raadsmedewerkers om te laat te zijn heeft bewust of onbewust invloed op de 
manier waarop de raadsrapportages tot stand komen." 

In Schotland is jeugdzorg al lange ti jd de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In de 
Nieuwsbrief najaar 2014 van stichting KOG, een van de organisaties waarmee de 
Kinderombudsman heeft gesproken, staat een interview met een Nederlandse medewerkster 
van de Schotse jeugdbescherming, waarvan het slot luidt: 

"Jeugdzorg in onze vorm bestaat daar niet, er is kinderbescherming en hulpverlening. 
De jeugdhulpverlening is bij de gemeente ondergebracht. Mensen die daar werken zijn 
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gescreend en geregistreerd. ... Wanneer de werker een rapport uitbrengt wordt dit op waarheid 
getoetst! 
... Het probleem waardoor men in aanraking met jeugdhulp is gekomen moet worden opgelost 
en dan kan het dossier gesloten worden. ... 
Mocht de gezinsvoogd een uhp nodig vinden, wordt er een jury bijeen geroepen (van 
gewone mensen, niet verwant aan jhv) die moet beoordelen of het echt nodig is. 
De ouders worden gehoord en de juryleden stellen kritische vragen en overleggen 
onderling. De juryleden moeten er alle mee instemmen, anders geen uhp. 
Resultaat: ouders die hulp durven vragen, zonder bang te zijn voor de gevolgen." 

Dit systeem, een burgerfilter, zou zeker goed zijn voor Nederland: alleen als een groep 
gewone mensen vindt dat een kind uit huis geplaatst moet worden mag het 
verzoekschrift machtiging uithuisplaatsing aan de kinderrechter worden gestuurd. 

In 2012, 2013 en 2014 hebben de kinderrechters gemeld dat zij niet genoeg ti jd hebben om 
hun werk goed te doen (zie resp. NRC 20-12-2012, rapport onderzoek NVvR 19-09-2013, 
NRC 30-01-2014). 

Wij verzoeken u dringend het burgerfilter-systeem bij uithuisplaatsingen in te voeren in 
uw gemeente. 

Nadere inlichtingen bij 
stichting Kinderen-Ouders-Grootouders: kog@upcmail.nl www.stichtingkog.info 
mevrouw Ada Busman: adabusman(âihotmail.com 
mr ir P.J.A. Prinsen: info@peterprinsen.nl www.peterprinsen.nl 

Wilt u ons laten weten hoe u hier tegenover staat? 

Met vriendelijke groet, 

(T.P. Barendse-Cornelissen, secretaris) 



Lucien Kortenaar 
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