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Persoonsgegevens 
Voorna(a)m(en) * Rick 
Achternaam * Nederend 
E-mailadres * rick.nederend@gmail.com 
Fractie * VVD 

 
    
   

Mede indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

* nee 

    
   

Schriftelijke vragen ex. Art. 41 
Onderwerp * Zorgen over tussentijdse rapportages 

inspecties over jeugdbescherming en 
jeugdreclassering 

Inleiding * Onlangs verscheen er de 
voortgangsrapportage Samen Veilig Midden-
Nederland (SVMN) en de tussentijdse 
rapportage van de Inspecties 
Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) en Justitie & 
Veiligheid (IJenV) naar het landelijk beeld van 
de jeugdbeschermingsketen 
(jeugdbescherming en jeugdreclassering). Het 
gaat hier om de meeste kwetsbare jeugdigen 
waarbij maatregelen worden genomen 
waardoor de vrijheid van opvoeders en 
jeugdigen soms verregaand wordt ingeperkt. 
 
De VVD Stichtse Vecht heeft in navolging op 
de (mondelinge) vragen van het lid Habes de 
volgende vragen aan het college. 
 
Het college is in de raadsvergadering niet 
expliciet ingegaan op de vraag in hoeverre de 
constateringen van de Inspecties ook van 
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toepassing zijn op SVMN. Hierover hebben wij 
de volgende vragen: 

Vraag 1 * Kan het college uitgebreider ingaan op de 
specifieke situatie bij SVMN en deze ook door 
middel van cijfers onderbouwen in het licht 
van de constateringen van de Inspecties? 

Vraag 2 * Kan het college daarbij aangeven hoe de 
cijfers eerder waren, welke ontwikkeling 
daarin zichtbaar is en welke concrete 
doelstelling met SVMN worden afgesproken? 

Vraag 3 * In de RIB onderschrijft het college de 
noodzaak van een ‘doorbraakaanpak’. Het 
college wil dit doen door “… een versnelling 
aan te brengen aan de acties die in het 
Versterkplan Samen Veilig Midden Nederland 
al zijn benoemd.” Kan het college aangeven 
tot welke resultaten deze ‘versnelling’ moet en 
gaat leiden? Welke doelen hanteert het 
college hierbij en binnen welke termijn dienen 
deze gerealiseerd te zijn? 

Vraag 4 * Het college geeft aan dat de gemeente 
Utrecht extra middelen gevraagd ten behoeve 
van deze versnelling. Is het college het met 
ons eens dat het realiseren van het 
verbeterplan niet afhankelijk mag zijn van het 
wel of niet ontvangen van een financiële 
bijdrage van het Rijk? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 5 * Over de veranderagenda van SVMN schrijft 
het Verwey-Jonker Instituut dat “Hoewel de 
activiteiten die zijn opgenomen in de 
veranderagenda afzonderlijk relevant zijn om 
de doelstellingen te behalen, is het minder 
duidelijk op welke manier deze afzonderlijke 
acties bijdragen aan de geformuleerde 
doelstellingen.” Kan het college aangeven op 
welke wijze het verwacht dat SVMN invulling 
gaat geven aan de constatering van het VWI? 

Vraag 6 * Is het college bereid om bij de 
doorontwikkeling van de veranderagenda aan 
te dringen om vooraf duidelijk in beeld in te 
brengen welke resultaten worden verwacht 
van ingezette acties en binnen welke termijn 
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zij tot effect moeten leiden? 
Vraag 7 * Nog steeds ontvangen raadsleden regelmatig 

klachten van ouders en familieleden over de 
wijze waarop SVMN met bepaalde situaties 
omgaat. Het college geeft ook aan dat hier 
nog een slag te maken is: “Naast de goede 
stappen die SVMN heeft gezet, zien we ook 
een aantal aandachtspunten. SVMN kan zich 
nog steviger verhouden met partners door 
actiever de samenwerking op te zoeken, 
hiervoor open te staan en actief op zoek te 
gaan naar feedback. SVMN kan zich steviger 
inzetten op het vergroten van open en 
transparante Informatie voor raadsleden 
verbinding met zowel cliënten, burgers, 
professionals als opdrachtgevers en het delen 
van dilemma’s en actief leren van klachten.” 
De fractie van de VVD Stichtse Vecht is dan 
ook van mening dat dit een van de grootste 
aandachtspunten is en maatgevend voor de 
wijze waarop SVMN succesvol invulling geeft 
aan de veranderagenda, maar wij missen 
hierin duidelijke regie van het college om te 
kunnen beoordelen of dit traject succesvol is. 
Deelt het college dit standpunt? Zo nee, 
waarom niet? 

Vraag 8 * Op welke wijze wil het college sturen op het 
vergroten van transparantie omtrent klachten, 
de wijze waarop klachten worden behandeld, 
de wijze waarop SVMN leert van klachten en 
herhaling voorkomt? 

Vraag 9 * Op welke wijze worden cliënten verder 
betrokken bij het aanscherpen van 
verschillende verbetermaatregelen? 

Vraag 10 * Hoe kijkt het college naar het verder vergroten 
van de onafhankelijkheid van cliënteninspraak 
bij SVMN? 

Vraag 11 * Tot slot. Het college schrijft dat het plan met 
verbetermaatregelen, mede naar aanleiding 
van de input van VWI in februari 2021 klaar 
moet zijn. De fractie vindt dat dit wel heel lang 
duurt. Is het college bereid om SVMN te 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Reglement van Orde 

Datum en tijdstip van verzenden:  ma 09-11-2020 21:14 

4 

vragen dit proces nog dit jaar af te ronden? Zo 
nee, waarom niet? 

    
   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen * nee    


