Aangenomen, de griffier

MOTIE Samen Veilig Midden
Nederland – Overleg gedane zaken
De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 3 juni 2019,

Naar aanleiding van de diverse recente berichten in de media over SAVE / VeiligThuis,
Kennisgenomen hebbend van:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De antwoorden op de schriftelijke vragen van de PvdA dd 8 december 2017 over de
berichtgeving omtrent Veilig Thuis.
Mededeling in RIB 19 – ‘Datalek gedicht bij SVMN’ dd 10 april 2019 over het datalek bij
Veilig Thuis
Het advies van UW Ouderplatform te lezen op hun site als het gaat om breed onderzoek op
thema’s als: waarheidsvinding, aanwezige expertise, privacy en doorverwijzing
Nieuwsbericht RTV Utrecht dd 11 april 2019 "Gemeente Utrecht heeft voorlopig weinig
vertrouwen in directie Samen Veilig"
De brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer dd 15 april 2019 (kenmerk
1517086-189529- J) inzake het datalek bij SVMN
De antwoorden op de schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA dd 16 april 2019 over
het datalek bij Samen Veilig Midden Nederland
De brief van B&W Utrecht aan de gemeenteraad van Utrecht dd 17 april 2019 (kenmerk
6132101- 20190416) inzake het datalek bij SVMN
Veranderagenda SVMN
Brief d.d. 14 mei jl van groep bezorgde burgers inzake SVMN - Bevindingen en
aanbevelingen

Overwegend:
●

Het regiobestuur Utrecht West voornemens is een gedegen onderzoek te starten naar de
knelpunten en verbeterpunten van SVMN, hetgeen tot drastische verbeteringen moet gaan
leiden in de zorg aan jeugd in de nabije toekomst.

●

Daarmee het punt blijft liggen wat er gedaan wordt voor de gezinnen in Stichtse Vecht die
mogelijk de dupe zijn geworden (of op dit moment mogelijk nog de dupe zijn) van het
disfunctioneren van SVMN als organisatie.

Verzoekt het college om:




Op korte termijn met Uw-Ouderplatform en evt. een derde organisatie, zoals het AKJ, te
overleggen wat er mogelijk aanvullend gedaan kan worden voor de (pleeg)gezinnen in
Stichtse Vecht die op dit moment of in het nabije verleden mogelijk vastlopen of zijn
vastgelopen in een procedure met SVMN.
Van dit overleg en mogelijke uitkomsten terugkoppeling te geven aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag
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Ter toelichting deze bijlagen:
●

●

●
●
●

●

●
●
●
●

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 18 april heeft de Voorzitter UW Ouderplatform
gebruik gemaakt van het inspreekrecht (vanaf 25.40) om kort inzicht te geven in de problemen die
(pleeg)ouders ervaren bij Veilig Thuis en SAVE https://derondevenen.raadsinformatie.nl/
vergadering/578092/Meningvormende%20agenda%201 8-04-2019
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/15/kam
erbrief-over-gegevensbescherming-jeugdsector/kamerbrief-over-gegevensbescherming-jeugdsecto
r.pdf
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1907148/gemeente-utrecht-heeft-voorlopig-weinig-vertrouwen indirectie-samen-veilig.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1907072/politici-spreken-schande-over-datalek-wethouder-wild
iepgravend-onderzoek.html
Beantwoording art 41 vragen PvdA d.d. 16-4-2019 https://
raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen/026-Antw-vragen-E-Swe rtsPvdA-Datalek-bij-Samen-Veilig-Midden-Nederland-20190416.pdf
Beantwoording art 41 vragen PvdA d.d. 18-12-2017 https://
raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen/65-Antw-vr-E-M-Swerts-PvdANegatieve-berichten-Veilig-Thuis-SAVE-en-Zorg-voor-Jeugd-20171220.pdf
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744/kritiek-op-meldpunt-voor-kindermishandeling-zwelt-a
an.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1689705/families-furieus-over-beschuldiging-kindermishandelin
g-van-veilig-thuis.html
https://www.ad.nl/binnenland/ouders-beweren-onterecht-beschuldigd-te-zijn-van-ziek-maken-kin
d~a5aebcba/
https://www.ftm.nl/artikelen/en-dan-staat-ineens-de-kinderbescherming-op-de-stoep?share=1

