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CONCEPT 
 

 

Geachte regering,  

 

Slagkracht jeugdbescherming moet snel beter: kinderen onverantwoord lang in onveilige situatie 

 

 

Een casus; Meike van 3,5 jaar oud 

 

Moeder staat op straat, verward en dronken. Ze roept: Ik stap eruit et ij  ki d . Het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG) en de politie vraagt Veilig Thuis een onderzoek in te stellen en een veiligheidsplan te 

maken. Moeder houdt zich niet aan het veiligheidsplan. Er volgt een Raadsonderzoek. Moeder werkt niet 

mee. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert een ondertoezichtstelling aan de Kinderrechter. De 

kinderrechter spreekt een ondertoezichtstelling uit. Uiteindelijk- na 207 dagen
1
- wordt moeder met 

Meike uitgenodigd door de gecertificeerde instelling.  

Meike is inmiddels 4 jaar en gaat naar de basisschool. Ze kan zich al ruim 5 maanden niet optimaal 

ontwikkelen omdat ze zich in een onveilige situatie bevindt. Dat tekent haar op die jonge leeftijd; het is 

tijd die ze nóóit meer inhaalt.  

 

Wij sturen u deze brief omdat wij, de drie verantwoordelijke wethouders Jeugd namens de gemeenten 

in Midden en West Brabant, het niet aan onze kinderen kunnen verkopen dat zij een half jaar moeten 

wachten voordat zij veilig zijn. Het is onacceptabel voor de kinderen die in de knel zitten. Het is 

onacceptabel voor hun omgeving. Het is onacceptabel voor de verantwoordelijk wethouders Jeugd in 

Midden en West Brabant. En onacceptabel voor ú als eindverantwoordelijke voor het stelsel van 

jeugdbescherming.  

 

Onze professionals in de jeugdbescherming werken dag in dag uit, snoeihard om te doen wat nodig is: 

onze kinderen beschermen. Maar de keten naar jeugdbescherming is complex. We hebben met elkaar 

verantwoordelijkheden en invloeden op verschillende niveaus georganiseerd. Er zijn de gemeentelijke 

wijkteams en CJG. Veilig Thuis valt onder verantwoordelijkheid van de gemeentes, maar werkt op basis 

van het landelijk handelingsprotocol. Het Rijk is verantwoordelijk voor de Raad voor de 
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 Triage en onderzoek door VT  : 70 dagen 

Uitdelen Raadsonderzoeker   : 60 dagen,  

Raadsonderzoek    : 56 dagen 

Oproep voor zitting    : 21 dagen,  

Uitspraak 

 



Kinderbescherming en voor het normenkader op basis van waarop de Gecertificeerde Instelling. Iedere 

instantie werkt met eigen normen of kaders waar landelijke inspecties op toetsen. Wij hebben als 

gemeentes weliswaar formeel de regie over de jeugdzorg, maar we voelen ons met handen en voeten 

gebonden omdat we geen invloed hebben op justitiële partners, noch op de eisen die inspecties stellen.  

Dit is niet in het belang van het kind. Het leidt tot ruis en onnodig lange doorlooptijden. En al die tijd 

blijft het kind verstoken van de hulp die zo hard nodig is om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

 

Wij vragen u het belang van het kind écht voorop te stellen en onze kinderen beter te beschermen. 

Laten we samen verkennen waar we met elkaar slagkracht kunnen winnen. Wij zijn er van overtuigd dat 

het beter en efficiënter kan. Via kleine en grote ingrepen: de keten als één primair proces, meer ruimte 

voor gemeentes om zelf rechtstreeks een verzoek bij de rechter in te dienen tot een maatregel van 

kinderbescherming.   

 

Wij doen géén beroep op u voor extra geld. Sterker nog, wij denken kosten te kunnen besparen door de 

beschermingsketen beter in te richten. Wij vragen u om met ons een vlotte doorgang naar gedwongen 

maatregelen mogelijk te maken. Terughoudend waar nodig, maar doorpakken als het moet. Daarmee 

snijdt het mes aan twee kanten: kinderen worden sneller en beter geholpen, ontwikkelen zich daardoor 

beter en het kost minder geld.  

 

Het kan beter en sneller! Wij nodigen u namens alle gemeentes in Midden en West Brabant uit om 

samen te verkennen wat daar voor nodig is. In het belang van kinderen, zoals Meike.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

mevr. M.T.M. Hendrickx   Dhr. P.J. Van Lunteren  Dhr. A.G.J. van der Weegen 

gemeente Tilburg   gemeente Breda   gemeente Bergen op Zoom 

 

 

 


