
Geachte Meneer,

Dit is een mail bestemd voor Alle Raadsleden van de Gemeente Leusden. 
Als bijlage een artikel uit RTVUtrecht, dat ook bestemd is voor alle Raadsleden..

Het artikel gaat over een te organiseren digitale miniconferentie door de Heer H. van Deún, 
fractievoorzitter in de Utrechtse Gemeenteraad over het kritisch volgen van Samen Veilig en Veilig 
Thuis. 
Deze Organisaties worden al zeker 3 jaar gevolgd omdat algemeen bekend is, dat er door hen 
dikwijls op onbegrijpelijke en pijnlijke gronden kinderen uit huis worden geplaatst. 
Ouders voelen zich veelal voor het blok gezet, er wordt vaak niet gezamenlijk met de ouders 
nagedacht en overlegd hoe de problemen opgelost zouden moeten worden of hoe ouders 
daadwerkelijk geholpen kunnen worden om uit de problemen te komen. In ieder geval worden er 
veel eenzijdige beslissingen genomen, die zeker niet in het belang en voor het welzijn van de ouders 
en/of met name voor de kinderen genomen worden, waardoor er aan beide kanten trauma's kunnen 
ontstaan en ouders en kinderen te vaak en te lang geen contact met elkaar kunnen hebben wat 
vervreemding in de hand werkt. 
Over dit onderwerp kan men zeer regelmatig in kranten, op de radio, de tv lezen, zien of horen over 
vele voorbeelden waar het niet goed is gegaan (en nog gaat). 

In het krantenartikel van RTV Utrecht nodigt de Heer Van Deún alle Raadsleden uit de provincie 
Utrecht uit om aan een digitale miniconferentie deel te nemen.
Dit als inleiding, en dan nu mijn vragen. 

Kan de Gemeenteraad mij laten weten of er in Leusden veel gezinnen zijn waar de kinderen uit huis 
geplaatst zijn door Samen Veilig of Veilig Thuis of een andere Organisatie?

Hoeveel kinderen zijn hierbij betrokken en hoe oud zijn ze ongeveer?

Is het bekend of ouders en ook de kinderen over de begeleiding en de genomen beslissingen 
tevreden zijn?

Wat is er bekend in de Gemeenteraad over de werkwijze van Samen Veilig of Veilig Thuis?

In hoeverre leeft het onderwerp uithuisplaatsingen tot nu toe in de Gemeente?

Heeft de Gemeenteraad in Leusden de uitnodiging van de Heer Van Deún ontvangen of ergens 
gelezen?

Zo ja, zijn er Raadsleden die zich voor deze miniconferentie (al) hebben aangemeld?

Met belangstelling zie ik uit naar de antwoorden op deze vragen.
Ik heb gehoord, dat er op 25 maart weer een Raadsvergadering gehouden zal worden. 

Met vriendelijke groeten,

Gegevens bij griffie bekend
NB opmerking van de griffie; ik heb een aantal vragen ter beantwoording doorgezet naar de 
verantwoordelijke ambtenaar.



PROVINCIE UTRECHT - Kritische raadsleden uit diverse gemeentes gaan 
gezamenlijk optrekken bij het volgen van Samen Veilig en Veilig Thuis. Dat is de 
bedoeling van Henk van Deún, fractievoorzitter van de PVV in de Utrechtse 
gemeenteraad. Hij wil op korte termijn een digitale miniconferentie 
organiseren. Collega-raadsleden van andere partijen uit andere gemeentes 
reageren enthousiast. Samen Veilig Midden Nederland ligt al jaren onder vuur, 
en ondanks een verbeterplan blijven raadsleden in diverse gemeentes klachten 
ontvangen.

Van Deún heeft alle raadsleden uit de provincie Utrecht uitgenodigd om aan de 
miniconferentie deel te nemen. Zijn uitnodiging heeft hij in eerste instantie 
gestuurd naar die raadsleden waarvan hij weet dat ze met het onderwerp bezig 
zijn. Van Deún: "In heb de mail gestuurd naar die raadsleden in de gemeenten 
Amersfoort, Nieuwegein, Houten, De Bilt, Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede 
Woerden en Utrecht waarvan ik weet dat zij betrokken zijn bij Samen Veilig 
Midden Nederland." In die gemeentes zijn diverse partijen kritisch op het 
bedrijf, het gaat om lokale partijen, maar ook om de PvdA, CDA, GroenLinks, de 
SGP en de ChristenUnie.

Meldpunt Veilig Thuis
In de genoemde gemeentes hebben raadsleden   vragen gesteld aan het   
college over het functioneren van het bedrijf dat namens alle gemeentes 
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jeugdbescherming aanbiedt, en het meldpunt Veilig Thuis exploiteert. Het 
bedrijf kwam drie jaar geleden negatief in het nieuws nadat er bij RTV Utrecht 
honderden klachten binnen waren gekomen van ouders die zich onheus 
behandeld voelden. Het bedrijf beloofde beterschap en kwam met een 
veranderagenda.

De klachten gaan alleen wel onverminderd door en ik ervaar dat veel collega 
raadsleden en de inwoners niet het idee hebben dat er voldoende 
verandert"Henk van Deún (PVV)

Ook bij raadsleden in diverse gemeentes kwamen klachten binnen. Raadsleden 
in diverse plaatsen melden dat de stroom met klachten niet opdroogt. Van 
Deún is één van hen, in zijn brief schrijft hij: "De klachten gaan alleen wel 
onverminderd door en ik ervaar dat veel collega-raadsleden en de inwoners 
niet het idee hebben dat er voldoende verandert." In diverse gemeentes 
hebben kritische raadsleden vragen gesteld aan hun wethouder. Volgens Van 
Deún valt daarbij op dat de antwoorden vooral gerust moeten stellen: "Ik zie 
steeds hetzelfde antwoord: er is eigenlijk niets aan de hand, en u wordt voor de 
beeldvorming uitgenodigd voor een bezoek aan SVMN."

Gemeenschappelijke financiering
Samen Veilig Midden Nederland wordt gefinancierd door alle gemeentes in de 
provincie Utrecht, en deels Flevoland. Dat is voor de PVV reden om bij het 
beoordelen van het functioneren van het bedrijf samen op te trekken. Van 
Deún: "Inmiddels hebben we van meerdere raadsfracties uit andere gemeentes 
positieve reacties ontvangen, ze willen graag deelnamen aan de mini-
conferentie en komen al met suggesties." Wanneer de conferentie moet 
plaatsvinden is nog niet duidelijk.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail 
naar nieuws@rtvutrecht.nl.

https://wa.me/31616141218
mailto:nieuws@rtvutrecht.nl?subject=Reactie%20op:%20https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2139304/


LEES OOK

• 'Kritische 
jeugdbeschermers durven niet te spreken in Amersfoort'

• 'Na melding Veilig Thuis blijft thuissituatie nog vaak onveilig'

• Wanhopige vader voert in onderbroek actie tegen Samen Veilig

• Ook in Amersfoort en Stichtse Vecht zorgen over jeugdzorg van 
Samen Veilig

• Politiek wil opheldering over Samen Veilig Midden Nederland

• Geschrokken reacties op rapport Inspectie over Jeugdzorg: 'Het is 
een zorgelijk beeld'

• SGP Houten: Gemeenten moeten leiding Samen Veilig Midden-
Nederland overnemen

• Inspectie: uithuisgeplaatste kinderen slechter af dan thuis, 
interventie dreigt bij jeugdzorg

• Hongerstaker belandt in ziekenhuis bij actie tegen Samen Veilig in 
Amersfoort

• Cliëntenraad positief over verandertraject Samen Veilig: 'Is een 
proces dat nog tijd kost'

• PVV: 'Onafhankelijk toezicht op Veilig Thuis Utrecht'

• 'Niets verbeterd bij Samen Veilig en Veilig Thuis'

• Inspectie: 'Kinderen niet veilig bij jeugdzorgbedrijf William Schrikker'

• Kamervragen over zwijgcontract Veilig Thuis Utrecht

• Utrechtse politiek veroordeelt zwijgcontract Veilig Thuis: 'Hoe haal je 
het in je hoofd'

• Inspectie: Veilig Thuis sloot zwijgcontract met ouders

• Kamerlid gaat in gesprek met ouders na tientallen mails over 
Jeugdzorg

• Wethouder Oudewater: "Schrap verplicht melden bij Veilig Thuis"

• Wetenschappers: "Software bij kinderartsen geeft mogelijk foute 
uitkomst"
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• Omstreden directeur weg bij Veilig Thuis

• 'Samen Veilig / Veilig Thuis hanteert geheime cliëntendossiers'

• Woerdens raadslid: Gemeente moeten klachtenlijn openen over 
Veilig Thuis

• Samen Veilig verzwijgt klachten voor gemeente Utrecht

• Jeugdzorg Houten: "Gemeente moet steviger zijn rol pakken"

• Opnieuw datalek in Utrechtse jeugdzorg: privé-gegevens op straat bij 
SKJ

• Utrechtse gemeenteraad ontevreden over veranderplan SAVE Veilig 
Thuis

• Domeinnamen in de zorg alsnog geregistreerd na Samen Veilig-
datalek

• Samen Veilig in actieplan: meer externe bemoeienis bij oplossen   
problemen

• VVD stelt Kamervragen over Samen Veilig / Veilig Thuis Utrecht

• Ook in Wijk bij Duurstede vragen over Veilig Thuis / Samen Veilig
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