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Schriftelijke vragen
Onvrijwillige vrijwillige uithuisplaatsingen in Zoetermeer

Kinderen die uit huis worden geplaatst en hun ouders krijgen lang niet altijd de ondersteuning die ze 
nodig hebben, concludeert Defence for Children in een onderzoek van 14 januari 2022. De 
kinderrechtenorganisatie sprak met bijna honderd betrokken zorgmedewerkers, die denken dat door 
betere zorg een groot deel van de uithuisplaatsingen kan worden voorkomen. Het onderzoek laat zien 
dat kinderen in de eerste fase van hun uithuisplaatsing soms nauwelijks tot geen contact hebben met 
hun ouders. In de gesprekken met Defence for Children sprak slechts de helft van de 
zorgmedewerkers van regelmatig contact. Ook worden ouders en kinderen in veel gevallen niet 
betrokken bij beslissingen hierover, waardoor zij het gevoel krijgen geen enkele inspraak te hebben.1

1. Is het college bekend met dit rapport van Defence for Children?
2. Wat heeft het college gedaan of doet het college om dergelijke situaties te voorkomen of te 

herstellen als een voornoemde situatie herkend wordt?
3. Heeft het college bij de inkoop bepaalde voorwaarden gesteld die deze schrijnende situaties 

kunnen voorkomen? Zo nee, wil het college dat dan gaan doen?
4. Hoe worden de ouders in Zoetermeerse situaties betrokken?

De rechter gaat vrijwel altijd mee in het verzoek van de Gecertificeerde Instellingen (GI) voor 
uithuisplaatsingen. Diverse advocaten van ouders onderschrijven deze stelling van de Raad voor de 
Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).2 Ook de rapporten waarop waar rechters zich op 
moeten baseren zijn niet altijd volledig op orde. Er staan dingen in die niet kloppend of verouderd 
zijn, en die niet worden aangepast. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van onderzoekplatforms 
Follow the Money en Pointer.3 4

5. Kent het college de onderzoeken van Follow the Money en Pointer?
6. Herkent het college deze stelling uit het rapport die door advocaten van de ouders wordt 

gedaan?
7. Hoeveel uithuisplaatsingen zijn er afgelopen vier jaar in Zoetermeer geweest?

a. Hoeveel van de uithuisplaatsingen zijn door rechter opgelegd?
b. Hoeveel van de uithuisplaatsingen waren ‘vrijwillig’?

8. Kan het college aangeven of dit ook bij Zoetermeerse ouders voorkomt hoe bij de in 
Zoetermeer actieve instanties bovenstaande fouten voorkomen worden?

1 https://www.defenceforchildren.nl/actueel/nieuws/familie/2022/zorgen-over-uithuisplaatsing-van-
kinderen-juiste-hulp-blijft-uit/ 
2 https://www.rsj.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/rsj-doet-vier-aanbevelingen-voor-herijking-van-de-
jeugdbescherming 
33 https://www.ftm.nl/artikelen/rammelende-rapporten-
jeugdbescherming?share=%2Btb0UM6ukFjT2zhcPFXwdN2rnLxPn1KJ79Qs88l0PempgzZSomJn5Fw6u3
hh 
4 https://pointer.kro-ncrv.nl/ministeries-spraken-ouders-over-misstanden-jeugdzorg-daarna-bleef-het-
stil 
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Bij de uithuisplaatsingen bij de toeslagenaffaire is gebleken hoe belangrijk huisvesting van de ouders 
is om kinderen eventueel terug te (kunnen) plaatsen.

9. Zijn er nadat er eerdere vragen over uithuisplaatsingen die het gevolg waren van de 
Toeslagenaffaire, situaties bij de gemeente bekend geworden? Zo ja hoeveel?

10. Is het college bereid om de hardheidsclausule toe te passen bij schrijnende gevallen of past 
de gemeente al de hardheidsclausule toe bij dergelijke situaties?

Vrijwillig of gedwongen?
Als een gezin met problemen hulp krijgt, weten ouders vaak niet of het gaat om vrijwillige hulp of 
dwangmaatregelen, meldde Nieuwsuur in september.5 Soms denken ouders bijvoorbeeld ten onrechte 
dat hun kind gedwongen uit huis moet. Nieuwsuur schrijft dat gezinnen die hulp nodig hebben bij de 
opvoeding met verschillende instanties in aanraking komen, zoals sociale wijkteams, jeugdzorg of een 
organisatie als Veilig Thuis.

11. We pleitten in Zoetermeer al langer voor 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Wordt deze methode 
ook toegepast bij uithuisplaatsingen? Heeft deze methode ook effect op het aantal 
uithuisplaatsingen?

12. Is bekend of in Zoetermeer ook de ervaringen uit Nieuwsuur spelen?
a. Zo niet, wil het college daar onderzoek naar doen?
b. Zo ja, wat is er al gedaan of gaat er gedaan worden om dit te verbeteren?

13. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de ouders de maatregelen op de juiste manier opvatten. 
Dus vrijwillige maatregelen als vrijwillige maatregelen opvatten.

Het CDA Zoetermeer heeft ervaringen van ouders gehoord waaruit blijkt dat er in het verleden druk 
uitgeoefend is op hen met opmerkingen die een vergelijkbare strekking hadden als: “als u uw kind 
niet vrijwillig afstaat dan lukt het wel via de rechter”. Waarbij ouders geen idee hadden hoe sterk of 
zwak ze zouden staan met hun zaak voor de rechter maar door deze dreiging ‘instemden’ met de 
maatregel om het leed van een juridische strijd hun kind te besparen. Hoe kijkt het college naar de 
handelingswijze?

14. Wil en kan en wil het college in kaart brengen hoe breed de omvang van onvrijwillige 
vrijwillige uithuisplaatsingen is?

15. Welke maatregelen kan het college nemen om dit in de toekomst te voorkomen?
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5 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2398285-ouders-zien-vrijwillige-uithuisplaatsing-kind-soms-
onterecht-als-plicht 
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