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1. Hoe kan het zijn dat de gemeenteraad van Stichtse Vecht niet actief is geïnformeerd over 
conclusies van de Inspectie Gezondheid en Jeugd? Wanneer was het college van plan de 
raad hierover actief te informeren?  
Deze week nog ontvangt uw raad een Raadsinformatiebrief over deze onderwerpen. 
 

2. Trekt het college nu dezelfde conclusies als mijn fractie dat de bovenregionale aansturing 
niet heeft gewerkt? En de veranderagenda een papieren tijger is? Zo nee, wil het college 
dan beargumenteren waarom de huidige situatie nog erger is dan het jaar ervoor? 
De Veranderagenda heeft primair betrekking op de organisatie SVMN. Het rapport waar u 
naar verwijst betreft een landelijk (tussen)rapportage van de Inspecties naar het 
functioneren van de Gecertificeerde Instellingen (GI) in Nederland naar aanleiding van het 
rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van d.d. 07-11-2019. Er wordt 
bovenregionaal en regionaal gestuurd op de resultaten en de effecten van deze resultaten.  
 
Omdat het tussentijdse inspectierapport niet gaat over individuele GI’s lezen wij niet dat het 
met SVMN slechter gaat dan vorig jaar. Op tijdstip van verschijnen van rapport waren in 
Utrecht (en dus ook Stichtse Vecht) geen kinderen die binnen de wettelijke termijn van 5 
dagen geen jeugdbeschermer toegewezen hebben gekregen. 
 

3. Wanneer is de ambtelijke stuurgroep en het college op de hoogte gebracht van de 
conclusies van de inspectie? 
Het rapport is op 15 oktober jl. gepubliceerd op de website van de Inspectie. 
 

4. Op welke wijze denkt het college grip te krijgen op het functioneren van SAVE en Veilig 
Thuis?  
Dat gebeurt langs verschillende sporen: primair worden langs de subsidierelatie regionale en 
bovenregionale accountgesprekken gevoerd; in deze gesprekken komen de dienstverlening, 
de financiën en de verbetering van de eigen organisatie aan de orde. Voor wat betreft de 
acties op het inspectierapport is de stad Utrecht accounthoudende regio voor de GI SVMN, 
namens Utrecht en Flevoland. 
 
Daarnaast zijn in verschillende jeugdzorgregio’s waaronder Utrecht West pilots gestart om de 
jeugdbeschermingsketen te vereenvoudigen en de samenwerking tussen SVMN en 
Wijkteams te verbeteren. 
 
Tenslotte trekken de samenwerkende jeugdzorgregio’s gezamenlijk op richting het Rijk voor 
meer middelen om de wettelijke taken uit te voeren.  
 

5. Wanneer krijgen onze kinderen en hun gezinnen tijdig de hulp die zij moeten hebben, om 
uithuisplaatsingen te voorkomen?  
Door hulpverlening te bieden, onder andere door de inzet van lokale maatwerktafels en/of 
het expertiseteam van YEPH.  
 

6. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat er voldoende deskundigheid is om 
uithuisplaatsingen te voorkomen?  
Zie antwoord op vraag 5. Zo zwaar als nodig, zo licht en nabij thuis als mogelijk.  



 
 
 

7. Heeft het college contacten met de pleeggezinnen in Stichtse Vecht of zij voldoende 
geëquipeerd zijn om met complexe zaken de juiste en tijdige begeleiding te bieden?  
Pleegouders worden via een gecertificeerde instelling ondersteund. Daarnaast is er een 
Pleegoudernetwerk Stichtse Vecht waar pleegouders onderling met elkaar kunnen kijken hoe 
om te gaan met complexe zaken. Er is voldoende expertise in de regio via bijvoorbeeld 
expertiseteam Yeph, als de maatwerktafel waar ook pleegouders een beroep op kunnen 
doen. Mocht dit niet naar wens zijn, dan kan er ook altijd nog gekeken worden naar de 
onafhankelijke cliëntondersteuning. 
 

8. Wanneer heeft het college voor het laatst overleg met onze lokale pleegouders hierover 
gehad? 
Er zou een bijeenkomst plaatsvinden, waarbij alle pleegouders een pleegouderpresentje 
aangeboden zouden krijgen. Deze pleegouderwaardering is door Corona omgezet in een 
digitale giftcard die ouders naar eigen inzicht hebben kunnen inzetten (maart 2020). 

 
9. Heeft het college zicht op het feit om hoeveel kinderen en gezinnen het in onze gemeente 

gaat?  
Ten tijde van het verschijnen van het rapport waren in de hele regio geen kinderen waar niet 
binnen 5 dagen een jeugdbeschermer was aangewezen. Voor half november worden per 
jeugdzorgregio – in het kader van de doorbraakaanpak – de kinderen in beeld gebracht voor 
wie niet binnen de termijn van 6 weken een Plan van Aanpak is opgesteld en/of voor wie de 
jeugdhulp niet binnen de gestelde termijnen is gestart. 
 

10. Destijds hebben de fracties van PvdA, Lokaal Liberaal en Maarssen2000 gevraagd iom een 
lokaal meld- en steunpunt. Het college wilde dat destijds niet. Is het college met mijn 
fractie van mening, dat we nu lokaal wel een meld- en steunpunt als redmiddel moeten 
inrichten om erger te voorkomen?  
Nee, wij zien niet in wat een extra, lokaal meldpunt gaat bijdragen aan de gesignaleerde 
problematiek. 
 

11. Veilig Thuis is een onderdeel van SAVE. Er vinden veel verwijzingen vanuit SAVE naar Veilig 
Thuis plaats. Is het college van mening dat er hier sprake is van een perverse prikkel, wat 
het risico voor kinderen en gezinnen voor uithuisplaatsingen of onder toezicht stelling 
verhoogd? En wat denkt het college hieraan te zullen gaan doen? 
Uw stelling klopt niet. Bij Veilig Thuis worden (wettelijk verplichte) meldingen gedaan indien 
de veiligheid van het kind in geding is; mede door de invoering van de Verbeterde Meldcode 
is het aantal meldingen substantieel gestegen (wat niet per definitie verkeerd behoeft te 
zijn).  SAVE verwijst niet naar Veilig Thuis. Wel zien wij dat Veilig Thuis casuïstiek in het 
vrijwillig kader doorverwijst naar SAVE; de pilot in Utrecht West is erop gericht de 
betrokkenheid van de wijkteams in die gevallen te vergroten. 
 

12. Vraag gesteld tijdens vragenhalfuurtje voor raadsleden op 3 november jl.: vinden nog 
huisbezoeken plaats tijdens Corona-crisis? 
Ja zowel Youké als SVMN hebben protocollen hoe om te gaan met huisbezoek en contact 
met cliënten ten tijde van Corona; zo wordt zo goed als mogelijk zicht gehouden op de 
veiligheid van het kind. In het protocol van SWT is opgenomen dat in een eerste telefonische 
overleg wordt afgestemd met het gezin of een fysiek huisbezoek nodig/wenselijk is. Een 
extra meldpunt is ook om deze reden niet wenselijk en helpend. 

 


