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Aan de Raad,

ü heeft, net als alle andere gemeenteraden in Noord Brabant, een aantal brieven ontvangen over het 
functioneren van Jeugdbescherming Brabant. Wij willen u graag de achtergrond van deze brief schetsen 
en aangeven wat onze rol als college is in dit proces.

De schrijver van de brief geeft al aan dat hij ervaringsdeskundige is. De casus van deze schrijver speelt 
niet in onze gemeente, maar in een gemeente in onze jeugdzorgregio. Wij zijn door de desbetreffende 
gemeente op de hoogte gesteld dat het een zeer complexe (v)echtscheiding betreft. Hierin zijn natuurlijk 
ook een moeder en twee kinderen betrokken. Ook de rechterlijke macht speelt een belangrijke rol, net 
zoals jeugdbescherming Brabant. De betreffende gemeente is sinds september 2017 veelvuldig in contact 
met de schrijver, betrokkenen en Jeugdbescherming Brabant.

Ook in onze gemeente is Jeugdbescherming Brabant en van de partijen die maatregelen voor o.a. 
ondertoezichtstellingen vanuit de rechter uitvoert. Wij zijn vanzelfsprekend op reguliere basis, gezamenlijk 
met onze collega’s in de jeugdzorgregio, in overleg met Jeugdbescherming Brabant over hun inzet en de 
kwaliteit. In deze gesprekken nemen wij ook de informatie uit de brief mee. Wanneer er signalen zijn over 
het niet goed functioneren van jeugdzorgorganisaties, is de inspectie ‘gezondheidszorg en jeugd’ de 
aangewezen instantie om hier controle op uit te voeren. De kinderombudsman kijkt niet specifiek naar 
een individuele casus. De kinderombudsman kijkt of belang van kinderen over het algemeen goed 
gewaarborgd zijn, o.a. bij jeugdzorgorganisaties.

Wij zullen dit proces volgens onze reguliere contractafspraken volgen. Als er signalen zijn dat er sprake is 
van misstanden voor onze jeugdigen zullen wij daar, samen met onze collega’s in de regio, op anticiperen 
en u daarvan in kennis stellen. Tot op heden hebben wij deze signalen niet.
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