
 

NIEUWSBRIEF RAADSLEDEN AUGUSTUS 2016 

U weet het vast nog. De bedoeling van de decentralisatie van Jeugdzorg was om deze 

zorg én kwalitatief beter én goedkoper te maken. 

Als belangenvereniging van mensen met een kind bij jeugdzorg geven wij u graag enkele 

zaken mee die u wellicht behulpzaam kunnen zijn om de doelstelling van de 
decentralisatie van jeugdzorg te bereiken. 

In deze nieuwsbrief vragen we uw aandacht voor uithuisgeplaatste kinderen. In 

elke gemeente gaat het om gemiddeld 50 kinderen. De uithuisplaatsing van een kind 

kost gemiddeld 80.000 à 100.000 euro per jaar. Zij komen nooit meer thuis en als 

ouder(s) ben je ze echt kwijt. Een uithuisplaatsing: een jarenlang drama voor kinderen 

en ouders. 

Nederland telt – schrikt u niet- 22.000 uithuisgeplaatste kinderen en is een 

EURO-topper: daarmee behoort Nederland in Europa al jarenlang bij de top. Dat is 

overigens niet omdat Nederlandse ouders Europees gezien zulke slechte ouders zijn, 

maar heeft vooral te maken met hoe het Nederlandse systeem is opgebouwd. Het is –

helaas- niet in het (financiële) belang van jeugdzorg zélf om het aantal uithuisgeplaatste 
kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Dit is dan diplomatiek verwoord. 

De wetgever heeft getracht hier wel wat aan te doen, met name door de nadruk te 

leggen op hulp in het VOORtraject, dus voordat een OTS (ondertoezichtstelling) of UHP 

(die dramatische uithuisplaatsing) aan de orde is. Een paar van de instrumenten die 

gemeenten hiervoor tot hun beschikking hebben zijn het instellen van een 

raadsman/vrouw en een familieplan. 

Hierbij willen wij u als raadslid dan in overweging geven om nog eens naar 

uithuisgeplaatste kinderen en het voorkómen (of beperken) van uithuisplaatsing te 
kijken, bijvoorbeeld door uw college de volgende vragen te stellen.  

1. Wat zijn de cijfers over maatregelen van Jeugd”bescherming” als OTS 

(ondertoezichtstelling), UHP (uithuisplaatsing), spoedmachtiging gesloten 

plaatsing, voogdij in uw gemeente, en is er sprake van een stijgende of dalende 

tendens?  

2. Kan het college aangeven wat de kosten zijn die vanaf de Jeugdwet 2015 door uw 

gemeente bij een uithuisplaatsing worden gedragen?  

3. Naar verluid fungeert de crisisdienst van Jeugd”bescherming”voor crisissituaties 

buiten kantooruren voor het CJG in sommige gemeenten. Vindt u dit juist en 

wenselijk?  

4. Is het college bekend met het gegeven dat iedere burger recht heeft op een 

raadsman/ raadsvrouw (wettelijk: onafhankelijke cliëntenondersteuning) en zo ja, 

op welk wijze maakt de gemeente dit kenbaar (website, gemeentegids e.d.)?  
5. Geldt dit ook voor het familieplan (of ook wel: FamilieGroepsPlan)?  

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van 

deze nieuwsbrief. Wij zijn te bereiken via: info@dutchchildcenter.nl. 

Voor meer algemene vragen en/of contactgegevens kunt u natuurlijk ook op onze 
website kijken: www.dutchchildcenter.nl 

Met vriendelijke groet, 

B. J. van der Kooi  
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