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  [Beantwoording schriftelijke vragen van het 

raadslid mevrouw Casadei van de SP over 

goede hulp en ondersteuning naar aanleiding 

AAN 

mevrouw Casadei, raadslid 

 

College van B&W 

 Datum 20 oktober 2020 

 Uw brief van 22 september 2020 

 Ons kenmerk Z20-068708 

  

Betreft Schriftelijke vragen ex artikel 36 over goede hulp en ondersteuning n.a.v. uitzending Zem-

bla 

  

 Geachte mevrouw Casadei, 

 

Op 23 september 2020 stelde u schriftelijke vragen op grond van artikel 36 van het Reglement 

van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente  

Amstelveen 2019. Hieronder zijn uw inleiding en vragen cursief weergegeven en wordt per 

vraag een antwoord gegeven.  

 

Algemene reactie van het college vooraf 

Een aantal vragen gaat in op een specifieke casus. Deze gegevens zijn publiek geworden 

via het televisieprogramma Zembla en hun website, op eigen initiatief van het betreffende 

gezin uit de casus. Volgens artikel 6 lid 1 sub 1 van de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG) moet voor de verwerking van persoonsgegevens of andere informatie 

die direct of indirect te herleiden is tot natuurlijke personen, uitdrukkelijke toestemming 

gegeven worden. 

 

Het gezin uit de casus heeft deze uitdrukkelijke toestemming niet gegeven voor de behan-

deling van vragen in de gemeenteraad. Hierdoor mogen in de gemeenteraad en in de com-

municatie richting de gemeenteraad geen persoonsgegevens of dossier gerelateerde infor-

matie “gebruikt” worden. We gebruiken daarom in de beantwoording zoveel mogelijk alge-

mene bewoordingen. Uw raad vraagt ook regelmatig om zorgvuldigheid t.a.v. privacy. Van-

daar dat wij niet alle vragen van de SP-fractie beantwoorden.  

 

We hebben tevens op onderdelen uw vragen of inleiding aangepast, daar waar u verwijst 

naar personen uit deze casus, zodat wij niet hun privacy schenden. 

 

Uw inleiding 

Renske Imkamp is advocaat gespecialiseerd in de Jeugdwet 

Marielle Bruning hoogleraar Jeugdrecht 

Schriftelijke vragen goede hulp en ondersteuning naar aanleiding van Zembla. 

 

http://www.9292ov.nl/
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Op 17 september 2020 in een televisieprogramma zijn ouders te zien. In de uitzending hebben 

de ouders aangeven dat zij onvoldoende gehoor hebben gehad van de gemeente bij hun zoek-

tocht naar hulp. Er is niet gekeken naar wat voor kindje ze hebben en wat dit kindje en de ou-

ders nodig hebben. 

 

Een advocaat Jeugdrecht en een hoogleraar Jeugdrecht hebben het dossier bestudeerd en ko-

men tot de conclusie dat de hulpverlening te traag op gang kwam en onvoldoende adequaat 

was om de ouders te ondersteunen en te ontzorgen.   

 

Experts in de uitzending geven aan dat het niet uit stukken af is te lezen op welke wijze de ge-

meente achter de schermen informatie oppakt, verwerken en tot een besluit komt welke hulp 

toereikend zou zijn om te verstrekken. 

De advocaat in de uitzending geeft namelijk aan dat door niet transparant te communiceren er 

sprake is van machtsongelijkheid. Ook geeft hoogleraar Marielle Bruning aan dat zij de indruk 

heeft dat dit gezin is behandeld als en doorsnee gezin met een lichte hulpvraag. Namelijk: 

goed kijken of de aangevraagde hulp wel echt nodig is, en kort gezegd ‘op de rem gaan staan’ 

 

Vragen en antwoorden 

1) Welke verbeteringen zijn genomen bij de afdeling Jeugdhulpverlening zoals de wet-

houder in zijn reactie bij Zembla aangeeft?  Verbeteringen als het gaat om het inzage-

recht van ouders om verbeteringen aan te brengen en als het gaat om erachter te ko-

men welke afwegingen en overwegingen de gemeente neemt om tot een besluit te ko-

men. 

In 2019 heeft het team Jeugd en Gezin van de gemeente onderzoeksvragen toegevoegd 

aan het perspectiefplan. De vragen zijn er op gericht voldoende informatie te verkrijgen 

om de onderbouwing van afwegingen en besluiten uitgebreider te kunnen maken. Deze 

aanpassing van de werkwijze ontleenden wij aan een uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep (van mei 2017)1. Het college was voor de uitzending begonnen met verbetering 

van de motivatie en heeft in 2020 specifiek t.a.v. aanvragen voor PGB’s die onderbouwing 

nog verder verbeterd. 

 

2) Waarom legt de wethouder de focus voor jeugdhulpverleners op het perspectiefplan. 

In artikel 3.2 van de door de raad op 8 november 2017 vastgestelde verordening is te le-

zen dat het perspectiefplan de basis is voor ons onderzoek. In de onlangs door de raad ter 

vervanging vastgestelde verordening is dit eveneens zo geregeld. Alle benodigde informa-

tie wordt in dit plan vastgelegd. Zowel jeugdhulporganisaties, vertegenwoordigers van lo-

kale teams en het Jeugdplatform hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het for-

mat van het perspectiefplan2. 

 

3) Welke acties heeft de wethouder ondernomen opdat besluiten in de toekomst beter 

onderbouwd worden? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

 

4) Kan de wethouder de raad de instructies sturen die de jeugdhulpverleners krijgen ten 

aanzien van zowel de op te stellen perspectiefplannen alsmede de onderbouwing van 

de te nemen besluiten? 

Zulke instructies zijn er niet. De onderzoeksvragen zijn opgenomen in het perspectiefplan. 

Het college is, zoals aan u is bericht, voornemens op grond van de door de raad vastge-

stelde verordening beleidsregels vast te stellen. Deze kunnen vervolgens nader richting 

geven. 

 

                                                
1 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1477 
2 https://www.zorgomregioamsterdam.nl/jeugdhulp/perspectiefplan/ 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1477
https://www.zorgomregioamsterdam.nl/jeugdhulp/perspectiefplan/
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5) Welke verbeteringen zijn aangebracht? Waaruit blijkt dit? 

Zie antwoord 1 en 4. 

 

6) Is het college bereid de werkinstructie te overhandigen zoals deze eruit zagen voor 

het aanbrengen van de verbeteringen en de huidige verbeterde versie? Zo niet, 

waarom niet? 

Zie antwoord 4. 

 

7) Zijn er inmiddels wijzigingen op dit Excel sheet aangebracht? Zo ja, dan wil de SP het 

meest recente Exel sheet hebben. Is het college nu wel bereid de werkinstructie te 

verstrekken? 

Met een vertegenwoordiger van de SP-fractie zijn eerder n.a.v. vragen van de fractie in 

een overleg werkprocessen in het computerprogramma ‘engage’ doorgenomen. Er is geen 

sprake van een Excel sheet. Na dat gesprek is nog aanvullende informatie verstrekt aan de 

fractie. Er heeft sinds dat overleg met de fractie geen actualisatie plaatsgevonden. 

 

Leerlingenvervoer 

8) Kan het college aangeven hoe het mogelijk is dat de gemeente ongeschikt vervoer 

heeft aangeboden, met als gevolg dat ouders verantwoordelijk werden gemaakt voor 

individueel vervoer? 

Omdat de vraag lijkt te handelen over een individuele casus, kunnen wij deze niet beant-

woorden (zie algemene toelichting eerder). 

 

9) Welke verbeteringen zijn aangebracht in de vervoersregeling met betrekking tot ver-

voer ten aanzien van kinderen waarvoor individueel vervoer noodzakelijk is? 

De gemeente zal in de toekomst, samen met ouders, vervoerder en school in geval van 

complexe, soms unieke situaties meer en daarmee effectief coördineren. 

 

Begeleiding reguliere kinderopvang 

10) Waarom heeft de jeugdhulpverlening niet deze taak tot zich genomen om ouders te 

ontlasten?  

Omdat de vraag lijkt te handelen over een individuele casus, kunnen wij deze niet beant-

woorden (zie algemene toelichting eerder). 

 

Thuisondersteuning 

11)  Bij welke aanbieder is dit tekort opgetreden? Waren deze personeelstekorten er ook 

bij andere aanbieders? Welke actie heeft het college ondernomen toen duidelijk werd 

dat er personeelstekorten waren? 

In de regel is het moeilijk om thuisbegeleiding te vinden voor een groot aantal uren per 

week in een gezin. Dit geldt voor alle aanbieders. Het college zoekt mee naar alternatieven 

(overbruggingshulp) als zo’n probleem zich voordoet.  

 

12) Eerder heeft het college altijd aangegeven dat er geen wachtlijsten zouden zijn en dat 

iedereen die hulp nodig heeft in Amstelveen hulp krijgt (uitspraak Herbert Raat, wet-

houder). Wanneer zijn er wachtlijsten opgetreden en waarom is de raad hiervan niet 

in kennis gesteld? 

Het college herkent de eerste regel uit de vraag van de SP-fractie niet: wachtlijsten in de 

zorg zijn een hardnekkig gegeven, niet in algemene zin maar wel bij specifieke voorzienin-

gen als respijtzorg of als genoemd bij het antwoord op vraag 11. Zie ook de door uw raad 

op 2 oktober 2019 vastgestelde Jeugdagenda waarin wachtlijsten als uitdaging zijn be-

noemd (zie o.a. pagina 13 van die agenda). 
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De gemeente Amstelveen wil de wachtlijsten zo kort mogelijk houden. In de praktijk heeft 

het college daarom bijvoorbeeld al een aantal keren normbudgetten opgehoogd, opdat ge-

meentelijke budgetoverschrijding niet in de weg staat aan tijdige hulp en ondersteuning.  

 

13) Wat heeft het college gedaan om deze ouders die in nood verkeerden te helpen? 

Omdat de vraag lijkt te handelen over een individuele casus, kunnen wij deze niet beant-

woorden (zie algemene toelichting eerder). 

 

14) Wat is voor het college wel een geschikte termijn om mee te denken om naar een op-

lossing te zoeken? Is het geen verplichting van het college om niet alleen direct mee 

te denken in plaats van af te wachten als men al weet dat er geen geschikt personeel 

is? Zo niet, waarom niet? 

In algemene zin geldt dat het college bij het bestaan van problematische wachtlijsten met 

hulpvragers op zoek gaat naar een passende oplossing/overbrugging. Er is geen garantie 

dat die wordt gevonden of dat de hulpvragers deze als passend ervaren of beoordelen. 

 

15) Is het geen verplichting van het college bij een zwaar overbelast gezin in het kader 

van ontzorgen om de zoektocht naar geschikte ondersteuning te organiseren? Zo nee 

waarom niet? 

Het college ziet ontzorgen in een situatie zoals u beschrijft als zijn ambitie en voelt zich 

verplicht daaraan bij te dragen.  

 

Respijtzorg 

16) Op welke gronden en afwegingen kiest de gemeente voor de goedkoopste keuze, na-

melijk geen indicatie verstrekken maar ouders verwijzen naar opvang bij familie en 

vrienden. Wanneer houdt voor de gemeente de eigen verantwoordelijkheid en zelfred-

zaamheid op? 

Het college zoekt naar en kiest voor passende hulp en ondersteuning. De veronderstelling 

dat de gemeente Amstelveen de goedkoopste inzet zou kiezen, herkent het college niet.  

In algemene zin geldt dat de ingezette hulp en/of de zoektocht naar een oplossing, een sa-

menspel is van hulpvragers, hulpverleners en gemeente. Waarbij het belang van het kind 

voorop staat. 

Uit de Jeugdwet en de nieuwe verordening blijkt wel dat er pas jeugdhulp aangeboden 

wordt, als de jeugdige niet op eigen kracht, of met ouders of andere personen uit de 

naaste omgeving een afdoende oplossing voor de ondersteuningsvraag kan vinden. Pas in-

dien sprake is van onvoldoende eigen kracht, bijvoorbeeld als ouders en het netwerk over-

belast zijn en zij daardoor de benodigde hulp niet kunnen bieden, is de gemeente aan zet.  

 

17) Hoe kan het dat de gedragsdeskundige en een jeugdhulpverlener die het kind nooit 

hebben gezien kunnen vaststellen dat respijtzorg niet aan de orde is? 

Omdat de vraag lijkt te handelen over een individuele casus, kunnen wij deze niet beant-

woorden (zie algemene toelichting eerder). 

 

18) Hoe vaak wijst de gemeente respijtzorg af?  

Wij registreren niet hoe vaak een specifieke zorgvorm wordt afgewezen. Om die reden kan 

het college deze vraag niet beantwoorden. In algemene zin geldt dat respijtzorg een on-

derdeel kan vormen van een bredere hulpvraag en dat de gemeente zelf ook kan suggere-

ren aan aanvragers dat respijtzorg mogelijk kan helpen. 

 

19) Welke criteria hanteert de gemeente om een afweging te maken voor respijtzorg. 

In artikel 2.3 lid 3 van de Jeugdwet is vermeld dat het college voorzieningen treft die ou-

ders in staat stellen hun rol als verzorgers en opvoeders te kunnen blijven vervullen in-

dien:  

- de jeugdige aangewezen is op permanent toezicht, 
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- de jeugdige jeugdhulp en/of verpleging ontvangt en  

- de voorzieningen naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn. 

De gemeente hanteert de criteria uit de wet. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gemeente 

kijkt of de gezinssituatie voldoende stabiel is en ouders niet zodanig overbelast zijn dat ou-

ders hun rol niet meer kunnen invullen. 

 

Individuele cliëntondersteuning en klachtprocedure 

20) Waarom krijgen ouders die een beroep doen op ondersteuning (onafhankelijk) geen 

folder mee bij een eerste gesprek met de gemeentelijke afdeling Jeugdhulpverlening? 

Sinds 2019 worden ouders al gewezen op onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE 

Amstel en Zaan in de ontvangstbevestiging van een eerste jeugdhulp aanvraag. Het col-

lege treft verder aanvullende maatregelen. Zo wordt er een tekst opgenomen in het per-

spectiefplan en stimuleren we andere hulpverlenende of zorginstanties (bijv. huisarts, zie-

kenhuis) om de aandacht te richten op cliëntondersteuning. Onze eigen medewerkers ver-

wijzen in gesprekken ook actief naar en vragen aandacht voor onafhankelijke cliëntonder-

steuning. We werken aan een folder met daarin relevante informatie voor hulpvragers. De 

verwachting is dat deze folder in het eerste kwartaal van 2021 klaar is voor gebruik.  

 

21) Gaat het college standaard een folder uitreiken zodat burgers te allen tijde een beroep 

kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning nu gebleken is in deze casus dat 

er een verkeerde inschatting is gemaakt en daardoor de noodzakelijke informatie niet 

heeft gekregen? 

Zie vraag 20.  

 

22) Worden ouders voortaan ook standaard in kennis gesteld dat zij te allen tijde een 

klacht kunnen indienen als zij het niet eens zijn met besluiten van de afdeling Jeugd-

hulpverlening? 

Nee. De Algemene wet bestuursrecht (Awb; artikel 9.8) bepaalt dat een klacht tegen een 

gedraging van een bestuursorgaan waartegen klager bezwaar kan maken, niet door dat or-

gaan behandeld hoeft te worden. Men kan wel tegen besluiten over toekenning of afwijzing 

van hulp in zin van de Jeugdwet rechtsmiddelen inzetten die in diezelfde wet staan. De ge-

meente vermeldt deze rechtsmiddelen standaard onder beschikkingen. In de Awb is ook 

het klachtrecht over overheidshandelen opgenomen. Op onze website www.amstelveen.nl 

staat daarom bijvoorbeeld algemene informatie over de mogelijkheden om te klagen over 

gedragingen van de gemeente Amstelveen.   
  

http://www.gemeenteamstelveen.nl/
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23) Biedt het college volledige ondersteuning als ouders een kindje krijgen met een be-

perking zodat ouders kunnen blijven werken als zij dit aangeven?  

Beleid en uitvoering van de gemeente Amstelveen zijn erop gericht mensen die zorgtaken 

hebben, zoals mantelzorgers, zodanig te ondersteunen dat zij in de maatschappij kunnen 

participeren. Dat wil niet zeggen dat de gemeente kan zorgen dat in alle situaties mantel-

zorgers hun (gehele of gedeeltelijke) baan kunnen voortzetten. Dit is maatwerk en afhan-

kelijk van de zorgvraag van de jeugdige en de wens van de ouders. De Jeugdwet is gericht 

op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan 

jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en 

stoornissen. Het uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en 

veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt (citaat 

Jeugdwet). Het is niet de bedoeling dat de gemeente verantwoordelijkheden van ouders 

ten aanzien van bijv. zorg voor kinderen of schoolbezoek zonder meer overneemt. 
 

 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

 

Bert Winthorst Tjapko Poppens 


