
Onderwerp: Beantwoording vragen ingekomen brief

Geachte mevrouw xxx,

Op vrijdag 12 maart heeft u een e-mail gestuurd met daarin enkele vragen 
gericht aan de
gemeenteraadsleden van de gemeente Leusden.
Middels deze brief willen wij u als college antwoord geven op een aantal van uw 
vragen. We
kunnen de vragen echter niet allemaal beantwoorden omdat enkele vragen gaan 
over
interpretaties of acties van afzonderlijke raadsleden.

Op een aantal vragen kunnen wij wel (deels) ingaan:

Uw eerste vraag was of de gemeenteraad kan laten weten of er in Leusden veel 
gezinnen
zijn waar de kinderen uit huis geplaatst zijn door Samen Veilig, Veilig Thuis of een 
andere
organisatie. Uw tweede vraag was hoeveel kinderen betrokken zijn hierbij en hoe 
oud ze
zijn.
Er zijn geen exacte aantallen bekend over uithuisgeplaatste kinderen. Samen 
Veilig Midden
Nederland heeft laten weten dat uithuisplaatsingen op dit moment niet 
gestructureerd
worden vastgelegd en kunnen daarom niet als zodanig uit het registratiesysteem 
van Samen
Veilig Midden Nederland gehaald worden. Er wordt door SVMN onderzocht of dit 
in de
toekomst wellicht wel mogelijk wordt.
We weten vanuit de cijfers van SVMN wel dat er in 2020 in Leusden 11 kinderen 
zijn
geweest waarbij een (voorlopige) ondertoezichtstellingsmaatregel ((V)OTS) is 
opgelegd door
de kinderrechter. Daarnaast zijn er 17 kinderen waarvan de OTS eerder werd 
uitgesproken
en waarbij de OTS in 2020 doorliep. Kinderen waarbij een (V)OTS is opgelegd 
door de
kinderrechter zijn niet per definitie uithuisgeplaatst. Het kan ook zijn dat, 
wanneer een
(V)OTS is opgelegd, de kinderen wel thuis blijven wonen.
Wij hebben geen zicht op de leeftijden van de kinderen.

Uw derde vraag is of het bekend is of ouders en ook kinderen tevreden zijn over 
begeleiding
en de genomen beslissingen.
Deze informatie is bij de Gemeente Leusden niet bekend.
Op de website van SVMN is een klachtenanalyse te vinden, op dit moment is de 
meest
recente klachtenanalyse die van het jaar 2019. In de klachtenanalyse kunt u 
lezen dat er in
2019 in de gehele regio Eemland 14 klachtgesprekken zijn gevoerd met cliënten 
en SVMN.



Halverwege 2021 zal de klachtenanalyse van 2020 verschijnen.

De overige vragen die u gesteld heeft kunnen wij niet beantwoorden omdat dit 
gaat over de
persoonlijke interpretaties, keuzes en acties van de gemeenteraadsleden.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Leusden,
naam ambtenaar. 
beleidsadviseur jeugd(hulp) en passend onderwijs


