Bestuurlijke reactie op VanMontfoort 'de effectiviteit van de jeugdbeschermingsketen'
Ieder kind in Midden- en West Brabant moet veilig kunnen opgroeien. Dat doel hebben
de regio’s West Brabant West, Regio Hart van Brabant en Regio West Brabant Oost voor ogen.
Samen werken we hier hard aan. Ieder vanuit zijn eigen deskundigheid op zijn eigen terrein.
Het samenspel tussen alle partners die ervoor staan om jongeren in ons deel van de provincie
veilig te laten opgroeien kan beter. Hiervoor zijn de rijksoverheid, gemeenten en instellingen
gezamenlijk verantwoordelijk.

Herkenning
De 27 gemeenten hebben daarom in 2017 bureau VanMontfoort opdracht gegeven onderzoek te doen
naar de toeleiding naar jeugdbescherming. Eind januari 2018 is het onderzoeksrapport opgeleverd.
Het rapport bevestigt het beeld dat de keten naar jeugdbescherming gefragmenteerd is in vele
schakels en dat de samenwerking in de keten voor verbetering vatbaar is. Het onderzoeksrapport
geeft aanbevelingen om de toeleiding naar jeugdbescherming te verbeteren. Wij omarmen deze
aanbevelingen. Sterker nog, wij gaan met deze aanbevelingen direct aan de slag. Betrokken partijen
hebben op 15 juni tijdens een bijeenkomst in de Waalse Kerk in Breda de intentie uitgesproken om
samen de benodigde verbeteringen voor elkaar te krijgen. De opgave daarbij is om de doorlooptijd in
de keten te verkorten tot minimaal het wettelijk maximum en om een effectieve en efficiente
samenwerking te realiseren en zo de door VanMontfoort gesignaleerde knelpunten op te lossen.
Veiligheid en welzijn van kinderen staat voorop
Veiligheid van kinderen staat voorop in Midden- en West Brabant. Onze visie is dat we in alle
mogelijke situaties zoveel mogelijk bij ouders aan proberen te sluiten en gebruik maken van hun
krachten. Een wettelijke maatregel, opgelegd door de kinderrechter, moet altijd een laatste redmiddel
zijn. Het overgrote gedeelte van casuïstiek in de toeleidingsketen blijft gelukkig binnen het vrijwillig
kader en leidt dus niet tot een door de kinderrechter opgelegde maatregel. Waar mogelijk wordt
gebruik gemaakt van andere maatregelen. Liever een huisverbod voor de pleger van geweld dan de
uithuisplaatsing van kinderen. Zodat kinderen daadwerkelijk voorop staan, juist in die situaties waarbij
ingegrepen moet worden. Dit neemt niet weg dat het van belang is dat wanneer het nodig is een
gedwongen maatregel snel ingezet moet kunnen worden. Dat is nu onvoldoende het geval. Het
rapport van VanMontfoort laat dit duidelijk zien. De gemeenten Midden- en West Brabant willen het
verschil maken in de aanpak van onveiligheid in gezinnen. Wij zijn hiermee al gestart met de
oprichting van Veiligheidsteams en het Family Justice Center. En we gaan door. Met het versnellen
van de toeleiding naar jeugdbescherming wordt de gereedschapskist van professionals
vergroot.
Vervolg
Wij gaan het rapport met onze partners bespreken. Dit om tot een gezamenlijke visie en gedragen
verbeteraanpak te komen.
De wethouders Jeugd van de 27 gemeenten Midden- en West Brabant.
Regio West Brabant West, de gemeenten Bergen op Zoom, Etten- Leur, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert, vertegenwoordigd door wethouder de
heer A.G.J. van der Weegen van de gemeente Bergen op Zoom,
Regio Hart van Brabant, de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek,
Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk vertegenwoordigd door wethouder mevrouw M.
Hendrickx van de gemeente Tilburg,
Regio West Brabant Oost, de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda,
Drimmelen,Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem vertegenwoordigd door
wethouder de heer P. Van Lunteren van de gemeente Breda.

