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Aan het college van burgemeester en wethouders

Betreft: Verscherpt toezicht op jeugdzorg in Brabant

Geacht College,

Op 8 januari jl. heeft het college de raad naar tevredenheid geinformeerd over
de stand van zaken met betrekking tot de certificering van Bureau Jeugdzorg.
Dit betrof slechts de certificering. Het kwaliteitskeurmerk werd nog niet
afgegeven omdat er – door reorganisatie – niet voldoende gekwalificeerde
medewerkers in dienst waren. De nieuwe clienten worden tijdelijk begeleid
vanuit de William Schrikkerstichting.
Het bericht in BNdeStem van 5 februari jl.met als kop “Verscherpt toezicht op
jeugdzorg in Brabant” baart ons nog meer zorgen.
Uit het artikel blijkt dat Bureau Jeugdzorg voor maximaal een jaar onder
verscherpt toezicht is geplaatst door de Inspectie voor de Jeugdzorg en de
Inspectie voor Veiligheid en Justitie. De inspecties stellen dat de kwaliteit van
de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering bij het
bureau niet op orde zijn.
Als je leest dat de snelheid waarmee een gezinsvoogd contact opneemt met
gezinnen nadat de rechtbank een maatregel heeft uitgesproken en de snelheid
waarmee vervolgens een stappenplan wordt opgesteld, onvoldoende is, dan
maken wij ons ernstig zorgen.

Wij nemen aan dat het niet gaat om een incident, maar om een structurele
tekortkoming. Immers er wordt pas verscherpt toezicht ingesteld nadat een
organisatie ruim de gelegenheid heeft gekregen om de gebreken op orde te
brengen.
Wij zijn per 1 januari als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de
wethouder heeft meerdere malen aangegeven dat alles op orde is.

Wij hebben dan ook naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:
Klopt bovenstaand artikel?
Welke acties heeft u uitgezet om vast te stellen of er nog wel voldoende
vertrouwen gesteld kan worden in Bureau Jeugdzorg en wat zijn uw
bevindingen?
Hoe verloopt de communicatie tussen Bureau Jeugdzorg en de
verantwoordelijke wethouders van de 9 gemeenten over deze belangrijke
kwestie?
In antwoord op uw reactie verblijft,

Namens de CDA-fractie,
Hilde Martens-van Gils

