Gemeenteraden van centrumgemeenten
beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Datum

26 april 2018
Telefoon

070-3738393
Bijlage(n)

Rapport kinderen in opvang

Onderwerp

Kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang
Geachte gemeenteraad,
Op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Rijn en de VNG heb ik mij de afgelopen maanden
beziggehouden met kinderen in de vrouwenopvang en in de maatschappelijke opvang. Voor
kinderen is het een zeer ingrijpende ervaring als hun ouders in een opvang worden opgenomen.
Als kinderen in zo’n situatie niet goed worden opgevangen, kan dat ernstige consequenties hebben
voor henzelf, direct of vele jaren later. Jaarlijks verblijven enkele duizenden kinderen op de één of
andere manier in een opvangsituatie. Zij zijn bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld met hun
moeder naar de vrouwenopvang gekomen of vergezellen hun ouders na een huisuitzetting naar de
maatschappelijke opvang. Lang niet altijd zijn en worden zij daarbij gezien als een individuele cliënt
met een eigen begeleidingsbehoefte en vaak waren en zijn instellingen onvoldoende ingericht op de
opvang van kinderen. De verhalen van kinderen die opgevangen zijn geweest, spreken boekdelen.
Terecht hebben de Stichting Het Vergeten Kind en andere organisaties die zich het lot van deze
kinderen aantrokken aandacht gevraagd voor deze kwestie.
In de diverse gesprekken en bezoeken rond het thema kinderen in de opvang ben ik tot de
conclusie gekomen dat dit onderwerp breed als belangrijk thema erkend wordt. Ik constateer ook
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dat in zowel de vrouwenopvang als de maatschappelijke opvang steeds meer aandacht is voor de
eigen vragen van kinderen op het gebied van huisvesting als ondersteuning. Maar ik constateer ook
dat niet alle instellingen even ver zijn en dat er soms ook een verschil is tussen zeggen en doen.
Hier en daar zijn er ook organisatorische en financiële belemmeringen. Omdat de gemeente als
opdrachtgever de regie heeft in deze kwesties zou ik u vanuit uw verantwoordelijkheid als
centrumgemeente het volgende willen verzoeken en aanbevelen:
Richting u als gemeenteraad van een centrumgemeente heb ik de volgende aanbeveling:
Leg in het lokale en regionale beleid vast wat je als gemeente verwacht van
instellingen ten aanzien van kinderen in de opvang. Onderdeel zou moeten zijn dat
kinderen als zelfstandige clienten moeten worden gezien. Bij eventuele
aanbestedingen zou dit moeten worden vastgelegd en dit onderwerp zou ook een vast
agendapunt moeten zijn tijdens de periodieke overleggen tussen de gemeente en de
instellingen.
Daarnaast wil ik u vragen erop toe te zien dat het college de volgende aanbevelingen concreet
oppakt:
Spreek met de instellingen af dat zij de landelijk ontwikkelde methodieken zoals
“Veerkracht” implementeren, dat zij gekwalificeerd personeel inzetten en dat voor
specifieke vraagstukken gespecialiseerde jeugdhulpverleners worden ingeschakeld.
-

Laat het feit dat de portefeuille Jeugd en de portefeuilles maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang niet altijd door één portefeuillehouder wordt beheerd geen
belemmering zijn om de zaken rond kinderen in de opvang goed te organiseren.

-

Zet in op huisvesting in de regio als alternatief voor gezinnen in de Maatschappelijke
Opvang en maak daarover afspraken met maatschappelijke partners, zoals de
corporaties.

-

Overweeg advisering door ervaringsdeskundige jongeren uit je eigen regio.

Ik ga er, gezien de brede steun die ik voelde bij bestuurders en beleidsmakers voor dit vraagstuk,
eigenlijk van uit dat ook uw gemeente zich actief met dit thema zal bezighouden.
Bij deze brief vindt u een rapportage met mijn bevindingen en aanbevelingen aan instellingen,
gemeenten, belangenorganisaties en het Rijk. Daarnaast verwijs ik u naar het rapport van Van
Montfoort over kinderen in de maatschappelijke opvang, en ervaringsverhalen van kinderen in de
opvang. Mocht u vragen hebben n.a.v. het advies, dan kunt u die via de VNG stellen
via informatiecentrum@vng.nl
Met vriendelijke groet,

Henri Lenferink
Burgemeester van Leiden
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