NIEUWSBRIEF RAADSLEDEN MAART 2017

VRAGEN VAN KINDEREN NA 2 JAAR JEUGDWET
In onze Nieuwsbrieven leest u over kinderen en jeugdhulp.
Kinderen vragen om
- Meer keuze van behandelaars - Nieuwsbrief sept. 2015
- Meer thuisbegeleiding in plaats van uithuisplaatsing- Nieuwsbrief okt. 2015
- Alertheid van u omtrent regels en voorschriften - Nieuwsbrief dec. 2016
Hun vragen worden meer indringend, omdat er in veel berichten wordt gezegd, dat de
Jeugdwet niet goed zou werken. En die nieuwe Jeugdwet van 2 jaar geleden is nu al 2 jaar
werkelijkheid voor u als raadsleden.
Mogen kinderen/jongeren al meepraten over (onderdelen van ) die Jeugdwet in een
inspraakorgaan of een jongerenraad in uw gemeente?
U kent vast wel die verheven taal: Het betrekken van burgers (lees kinderen) bij het beleid is
wettelijk verplicht, ze moeten voorstellen voor beleid kunnen doen en gevraagd/ongevraagd
advies kunnen geven.
Maar …. een onderzoek door Binnenlands Bestuur wijst eind 2016 uit: 44% van de
gemeenten heeft geen goed functionerende inspraak over jeugdhulp. Steekproeven onder de
sites van de gemeenten: de voorlichting kan veel beter.
Raadsleden, de kinderen hebben na 2 jaar Jeugdwet deze vragen voor u en zij vragen u
dringend deze eventueel door te sturen naar uw dagelijks bestuur t. w. uw College B. en W.
- Wat vindt u van de transparantie over de jeugdhulp in de gemeente voor en na 2015 ?
- Is de bureaucratie over de jeugdhulp vermeerdert of vermindert en is de voorlichting
vanuit de gemeente bijv. over het FamilieGroepsPlan en de vertrouwenspersoon al op orde?
Is de site ook op orde?
- Doet het College actief aan het voorkomen van (v)echtscheidingen en de gevolgen van
(v)echtscheiding als uithuisplaatsing, ouderverstoting, niet nakomen van bezoekregelingen
door Jeugdzorg?
Wat een verdriet bij onze vriendjes en ook op school!
- Hoeveel kinderen hebben nu te maken met die gedwongen jeugdhulp of
Jeugdbescherming? Meer of minder kinderen voor en na 2015? Heeft u die cijfers?
- In hoeveel gezinnen geldt er een “ondertoezichtstelling”- OTS? Is er een toe/afname voor
en na 2015

- Hoeveel kinderen onder ons zijn er nu uithuisgeplaatst (UHP)? Is er een toe/afname voor
En na 2015?
- Hoeveel kinderen zijn er (gedeeltelijk) weer inhuisgeplaatst en was er een toe/afname voor
en na 2015 ?
- Kan de gemeente aangeven hoe vaak de vertrouwenspersoon voor de Jeugdwet is
ingeschakeld na 2015? Is er een toename gezien in 2016 t.o.v. 2015?
- Hoe vaak is het FamilieGroepsPlan bijv. ter voorkoming van het wegvoeren van kinderen
(uithuisplaatsing-UHP) gebruikt in 2015 en 2016 en is de afd. Jeugd of hoe die afdeling
ook heet echt betrokken bij zulke mooie plannen om kinderen thuis te houden?
Leden van de raad als u geen of weinig antwoorden heeft omdat die Jeugdbescherming te
ver weg zit, kunt en wilt u er dan voortaan voor gaan zorgen dat alle antwoorden ieder jaar
netjes beschikbaar komen voor ons?
Dank u alvast!
Met vriendelijke groet,
STICHTING DUTCH CHILD CENTER
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Bijlage 1:

'Gemeenten behandelen klachten burgers slecht'
Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding
naar werk, zo concludeert de Nationale Ombudsman.
Gepubliceerd: 02 maart 2017
Uit het onderzoek blijkt dat burgers niet weten waar ze moeten aankloppen met hun probleem
en dat instanties moeilijke gevallen op elkaar afschuiven. Ook is de weten regelgeving te
ingewikkeld. Daarbij blijven vragen onbeantwoord, wordt de privacy geschonden, is er
onvolledige en onjuiste informatieverstrekking, laat de bejegening te wensen over en worden
mensen van het kastje naar de muur gestuurd.
Sinds januari 2015 is de uitvoering van de zorg, jeugdhulp en de begeleiding naar werk van
het Rijk overgegaan naar gemeenten. Sinds dat moment heeft de ombudsman ruim 3.100
klachten ontvangen. Drempels wegnemen. De ombudsman vindt dat de klachtenbehandeling
op de leefwereld van de burger moet aansluiten, zonder allerlei juridische en ambtelijke
drempels. De ombudsman zal zijn bevindingen delen in een gesprek met de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Door: ANP

Bijlage 2:
GEEN HULP BIJ DREIGENDE UITHUISPLAATSING
In een grote plaats als Waarden komt het voor begin 2016 : een moeder meldt zich bij het
loket van Maatschappelijke Dienstverlening van het gemeentehuis met het gegeven dat SAVE
Utrecht van plan is haar dochter van 14 jaar uit huis te plaatsen. Moeder wordt tot twee keer
weggestuurd: “mevrouw, daar weten we niets van “ .
Er vindt wel een Eigen Kracht Conferentie plaats met inzet van 7 mensen. Twee familieleden
komen van ver. Resultaat: het netwerkplan (of familiegroepsplan) van dit gezin is meer dan
voldoende om deze uithuisplaatsing te voorkomen. En weer geeft de gemeente Waarden
NIET THUIS: zelfs de geringe kosten voor zo’n eigen kracht conferentie worden door deze
gemeente niet vergoed omdat de gemeente haar eigen contacten heeft …… Jeugdwet 2015 in
de gemeente Waarden ??
( Waarden: Gefingeerde naam)

