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Beste leden van de gemeenteraad,

ln de afgelopen maand heeft u als raad via de dag mail een aantal keer informatie gekregen over het verschijnen van het
zwartboek. Deze informatie is in de hele regio verspreid en geldt niet specifiek voor de gemeente Bergen op Zoom. Als
voorzitter van de jeugdzorg regio West Brabant West en als portefeuillehouder jeugd van deze gemeente meen ik er goed
aan te doen u te informeren over de stappen die ondernomen zijn.
Naar aanleiding van het verschijnen van het zwartboek Jeugdbescherming Brabant door de stichting Herken
Ouderverstoting op 7 september 2018, hebben een aantal bestuurders van de Ueugdzorg)regio's West Brabant West en
West Brabant Oost gisteren (27 september 2018) een gesprek gevoerd met de bestuurder en regiodirecteur van
Jeugdbescherming Brabant (JBB)
ln de uitvoering van dit werk gaat het vaak om zeer complexe situaties die raken aan de meest kwetsbare band die er is,
namelijk die tussen ouder en kind. Het zwartboek van de Stichting Herken Ouderverstoting (HOVS) is hiervan een
weergave vanuit het perspectief van ouders.
Om die reden hebben de gemeenten samen met JBB besloten de Inspectie Jeugdzorg te verzoeken om de signalen die
door de Stichting Herken Ouderverstoting te laten onderzoeken. Gemeenten en JBB hechten er grote waarde aan dat de
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen aan kwetsbare kinderen op een goede en zorgvuldige manier gebeurt.
De Inspectie Jeugdzorg is het aangewezen orgaan op in onafhankelijkheid en in het belang van alle betrokkenen
onderzoek te doen.

Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, zal ik u wederom informeren.
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Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Dhr.

van Schaik, bereikbaar via telefoonnummer 0164-277874.

Met vriendelijke groet,

Dhr. B. Jacobs M.Sc.

J.J.

