
 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

 
Fractie PvdA Stichtse Vecht 
 

Datum 

24 maart 2020 

Onderwerp 

Beantwoording schriftelijke vragen PVDA inzake Bestuurlijk aanwijzing WSS 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

 

Team 

Behandeld door 

Dennis Boekhout 

Direct nummer 

0346254339 

E-mail 

Dennis.boekhout@stichtsevecht.nl 

Ons kenmerk 

Z/20/180410- D/20/174040 

Uw kenmerk 

Bij beantwoording graag ons  

kenmerk en datum vermelden. 

 

 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl  
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

Pagina 1 van 4 

*Z0413289E63* 

1
7

40
4

0_
1

.D
O

C
/V

Iv
1 

Beste heer/mevrouw, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Bestuurlijke Aanwijzing William Schrikker Stichting (WSS). 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1   
Is het college bekend met de berichtgeving van donderdag 5 maart 2020 op RTV Utrecht (online), 
waarin de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd (IGJ) constateert dat de kinderen bij de 
William Schrikker Stichting nog steeds niet veilig zijn? 
 
 
Antwoord 1 
Ja, wij zijn bekend met de berichtgeving. 
 
Vraag 2 
Kan het college aangeven wat het “niet veilig zijn” concreet betekent? 
 
Antwoord 2 
Ja, wij volgen in ieder geval het beeld van de Inspectie, die aangeeft hoge risico’s te zien in het 
ontbreken van voldoende zicht en regie door de William Schrikker Stichting op veiligheid in de 
uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen.  
 
De Inspectie heeft ook de formele bevoegdheid om William Schrikker Stichting onder toezicht te 
stellen als het gaat om inhoudelijke zorg. De beoordeling hiervan laten wij dus over aan de 
Gecertificeerde Instellingen en de Inspectie voor Volksgezondheid en Jeugd. Voor details 
verwijzen wij u graag naar het Inspectierapport.  
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Vraag 3A  
Het College heeft aangegeven contact te hebben gehad met SVMN. Heeft dit contact telefonisch 
plaatsgevonden of heeft er ook een werkbezoek plaatsgevonden?  
 
Antwoord 3A 
Ja, naar aanleiding van het Inspectierapport hebben wij direct telefonisch contact opgenomen met 
Save Veilig Midden Nederland (SVMN) om ons te vergewissen van de situatie in Utrecht West. 
Daarnaast vindt vanuit de subsidierelatie periodiek overleg plaats met SVMN over samenwerking 
en bedrijfsvoeringzaken. 
 
Vraag 3B 
Kunt U aangeven welke inhoudelijke zaken zijn besproken en waarom dit voor het college op dit 
moment voldoende antwoord is?  
 
Antwoord 3B 
Ja, concreet hebben wij ons laten informeren over het aantal kinderen in zorg bij William Schrikker 
Stichting in Utrecht West; vanzelfsprekend hebben wij ook ons bezorgdheid uitgesproken over het 
oordeel door de Inspectie. Van belang is dat de Inspectie gaat over de kwaliteit van de zorg en 
daarover stevige afspraken met William Schrikker Stichting heeft gemaakt. Vanuit onze 
opdrachtgevende rol als één van de (26) deelnemende gemeenten trekken wij gezamenlijk op met 
de andere gemeenten in de provincie Utrecht. 
 
Voor uw informatie wijzen wij erop dat namens de bovenregionale samenwerking eind maart een 
gesprek plaatsvindt met SVMN, de William Schrikker Stichting en een delegatie van regio-
vertegenwoordigers uit het Bestuurlijk Overleg SAVE. Wij wachten de uitkomsten van dit overleg 
af en wij informeren uw raad vanzelfsprekend als hiertoe aanleiding is. 
 
Vraag 4 
Is het college bereid om onze partners in de (jeugd) zorg (specifiek SVMN en WSS) hierover (nog) 
diepgaander te bevragen. Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 4 
Nee, wij denken dat dit nu geen meerwaarde heeft. De Inspectie houdt zicht op de ontwikkeling en 
de resultaten. Zij zijn duidelijk in hun rapport wat zij verwachten van de WSS en de WSS (met 
SVMN) is hard bezig deze resultaten te behalen. 
 
Vraag 5A 
Op welke wijze trekt het college hierover samen op binnen de regio? 
 
Antwoord 5A 
Zie ook antwoord onder vraag 3B. Wij verzorgen namens de Utrecht West gemeenten het 
regionale accounthouderschap richting SAVE/VT. Uit dien hoofde hebben wij direct contact met 
SVMN. Daarnaast stemmen wij af en informeren wij elkaar in de bovenregionale samenwerking. 
  
Vraag 5B 
Hoe denken onze college- partners in de Regio hierover? 
 
Antwoord 5B 
Vooralsnog kiezen wij dezelfde lijn; wij worden vertegenwoordigd door de regiovertegenwoordiger 
UW in het Bestuurlijk Overleg SAVE/VT. 
 
Vraag 6A 
Uit RIB #10 blijkt ook dat WSS de taak heeft gekregen haar eigen dossiers te controleren met als 
doel ‘’ de veiligheid van alle kinderen, en dus ook die van de Stichtse Vecht, te waarborgen”. Is dit 
niet een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt?  
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Antwoord 6A 
Wij begrijpen dat dit beeld kan ontstaan. De WSS moet voor de Inspectie nu onder meer de 
veiligheid in kaart brengen en indien nodig maatregelen nemen bij de kinderen over wie zij een 
jeugdbeschermingsmaatregel uitvoert. De Inspectie ziet hier dus streng op toe. 
 
Vraag 6B 
Heeft de SVMN hierin geen controlerende taak? Zo nee, welke organisatie wel? Welke taken en 
bevoegdheden heeft SVMN in dit opzicht naar een onderaannemer? 
 
Antwoord 6B 
SVMN heeft contractuele afspraken met WSS over de te leveren dienstverlening. Vanzelfsprekend 
vindt overleg plaats over de geleverde prestaties en kwaliteit daarvan. De relatie is dus 
opdrachtgever – opdrachtnemer.  
 
Zoals eerder gemeld ziet de Inspectie Gezondheid en Jeugd toe op de kwaliteit van de zorg. 
Daarnaast ziet de raad van toezicht van WSS toe op het functioneren van de directie. 
 
Vraag 7 
Is het college bereid om een onafhankelijk onderzoek te starten naar functionering van WSS 
gezien het feit dat de gemeente de accounthouder van SAVE is? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 7 
Nee, deze rol is bij wet neergelegd bij de Inspectie Gezondheid en Jeugd, die moet toezien op de 
kwaliteit van de uitvoering. De Inspectie heeft (onafhankelijk) onderzoek gedaan bij de WSS en dat 
heeft geleid tot de bestuurlijke aanwijzing. Naar ons oordeel zijn feiten en omstandigheden 
voldoende boven tafel gekomen; voor WSS is duidelijk wat moet veranderen. Een nieuw 
onderzoek voegt naar onze mening niets toe. 
 
Vraag 8 
Is het College bereid om de samenwerking met WSS te heroverwegen nu de veiligheid van de 
kinderen in het geding lijkt te zijn? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 8 
Nee, wij zien op dit moment geen aanleiding om SVMN aan te spreken op het heroverwegen van 
de inzet van haar onderaannemer; er zijn immers heldere afspraken gemaakt over wat moet 
verbeteren. Wij zijn van mening dat WSS de gelegenheid moet krijgen hieraan te werken. 
Daarnaast is de realiteit ook dat op dit moment weinig alternatieven voor handen zijn; de sector 
kampt bovendien met serieuze problemen op gebied van personeel (tekort, verloop, imago).  
 
Vraag 9 
Is het college bereid om in de eerstvolgende informatieve commissie SD een bespreking te 
beleggen met de raads- en/of commissieleden enerzijds en een manager van de Raad voor de 
Kinderbescherming. 
 
Antwoord 9 
Nee, vanuit onze rol, maar ook vanuit de rol van uw raad zien wij geen aanleiding om een 
bespreking te beleggen. Wij hebben onlangs een informatieve bijeenkomst georganiseerd, waarin 
uw raad is geïnformeerd over de aspecten en dilemma’s in de zorgveiligheidsketen. Wij zien ook 
niet in welke rol de Raad voor de Kinderbescherming in deze kwestie heeft. 
 
Voor uw informatie merken wij tenslotte op dat de ministers De Jonge en Dekker bij kamerbrief 
van 20 maart jl. hebben aangegeven dat de jeugdbeschermingsketen te complex is georganiseerd 
en dat zij voor het eind 2020 kiezen voor een toekomstscenario inclusief organisatorische 
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consequenties (voor Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig 
Thuis), fasering en tijdpad voor de realisatie. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 


