
MOTIE Onderzoek SAVE / Veilig- Thuis 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 7 mei 2019, 

Naar aanleiding van de diverse recente berichten in de media over SAVE / VeiligThuis, 

Kennisgenomen hebbend van: 

 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 breder 
onderzoek op thema’s als: waarheidsvinding, aanwezige expertise, privacy en 
doorverwijzing (Save en Veilig Thuis zijn onder 1 dak gehuisvest)

 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 brief van B&W Utrecht aan de gemeenteraad van Utrecht dd 17 april 2019 
(kenmerk 6132101- 20190416) inzake het datalek bij SVMN 

 De antwoorden op de schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA Stichtse 
Vecht d.d. 16 april 2019 over het datalek bij Samen Veilig Midden Nederland en 
de schriftelijke vragen van de PvdA d.d. 8 december 2017 over de berichtgeving 
omtrent Veilig Thuis.

Overwegend: 

 In de afgelopen jaren zijn diverse signalen afgegeven dat bij SAVE / Veilig Thuis 
een aantal problemen met betrekking tot de uitvoering van de jeugdzorg speelt 

 De kritiek zich vooral lijkt te richten op de wijze van omgaan met gezinnen en 
de communicatie (waarheidsvinding). 

 Dat er in de regio raden en wethouders zich hebben uitgesproken een 
gezamenlijk onderzoek te willen starten (Ronde Venen, Utrecht, Amersfoort)

 Ook Tweede Kamerfracties geschokt zijn door de berichten ten aanzien van het 
datalek. 

 Het onderzoek van de gemeente Utrecht zich feitelijk alleen op de problematiek 
van het datalek richt.

De raad het verstandig lijkt om een onafhankelijk, grondig en zo breed mogelijk 
onderzoek te laten doen om duidelijkheid te verkrijgen wat er feitelijk rondom SAVE / 
Veilig Thuis speelt o.a. met betrekking tot de bejegening van (pleeg)ouders en 
omgang met de kinderen, de communicatie, juistheid van handelen en de 
geschiktheid van de daarbij toegepaste kennis en deskundigheid, omgaan met data en 
informatie, onderlinge doorverwijzing tussen SAVE en Veilig Thuis. 

Aangehouden, behandeling in commissie, de griffier



Verzoekt het college om: 

In overleg met de gemeenten van de inkoopregio Utrecht West ervoor te zorgen 
dat het Utrechts onderzoek breder getrokken wordt dan het onderwerp datalek en 
privacy, door:

1. Ook knelpunten die (pleeg)ouders en jeugd ervaren mee te nemen; 
2. De thema’s waarheidsvinding, kwaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid in 

het onderzoek mee te nemen, daarmee recht doend aan het verzoek van 
(pleeg)ouders vertegenwoordigd door UW Ouderplatform.

3. Het onderzoek te richten op de totale bedrijfsvoering en aansturing van Samen 
Veilig Midden Nederland en daarbij het onderzoek te richten op de vraag of we 
nog wel verder moeten met Samen Veilig als organisatie.

4. Te onderzoeken of het Meldpunt Veilig Thuis zou moeten worden ondergebracht 
bij de GGDRU

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

%2018-04-2019

 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/04/15/  

kamerbrief-over-gegevensbescherming-jeugdsector/kamerbrief-over-gegevensbescherming-

jeugdsector.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-  

wildiepgravend-onderzoek.html
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 Beantwoording art 41 vragen PvdA d.d. 16-4-2019 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Schriftelijke-vragen/026-Antw-vragen-E-

Swerts-PvdA-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-

PvdA-Negatieve-berichten-Veilig-Thuis-SAVE-en-Zorg-voor-Jeugd-20171220.pdf

 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1690744/kritiek-op-meldpunt-voor-kindermishandeling-zwelt-  

aan.html

 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1689705/families-furieus-over-beschuldiging-  

kindermishandeling-van-veilig-thuis.html

 https://www.ad.nl/binnenland/ouders-beweren-onterecht-beschuldigd-te-zijn-van-ziek-maken-  

kind~a5aebcba/

 https://www.ftm.nl/artikelen/en-dan-staat-ineens-de-kinderbescherming-op-de-stoep?share=1  
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