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Voorgesteld 15 september 2022
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat meerdere rapporten concluderen dat door gebrek aan
passende hulp en de wachtlijsten voor zorg een kind uit huis plaatsen
vaak niet tot verbetering van de situatie leidt en er per direct een
crisisaanpak nodig is;
overwegende dat de Raad voor de rechtspraak afgelopen maart de
noodklok luidde over de ontwikkelingen in de jeugdzorg en heeft
aangegeven dat de rechtsbescherming van kinderen hierdoor in gevaar
komt;
overwegende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangeeft dat
door de huidige situatie in de jeugdbeschermingsketen rechterlijke
beslissingen niet kunnen worden uitgevoerd;
verzoekt de regering in gesprek te gaan met de benodigde partijen om tot
een aanpak in deze crisissituatie te komen die in ieder geval de rechtspraak, gemeenten en jeugdbescherming handvatten biedt om nu
passende beslissingen te nemen en hierbij in ieder geval de volgende
uitgangspunten in
overweging te nemen en te bespreken:
• mogelijkheid om alle mogelijk betrokken partijen om tafel te zetten om
een uithuisplaatsing te voorkomen, voorrang jeugdhulp te bespreken
en best practices uit het land hierbij te betrekken;
• maatregelen voor ouders die het probleem zijn vanwege een vechtscheiding, bijvoorbeeld het vrijwillig uit huis plaatsen van ouders;
• tijdelijke uithuisplaatsing in het lokale netwerk en mogelijk zelfs ouders
bekend van scholen, kerken;
• extra ondersteuning van gemeentelijke en lokale voorzieningen om dit
mogelijk te maken (van wijkagent tot armoedeconsulent);
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verzoekt de regering de Kamer hierover binnen zes weken te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ceder
Peters
Verkuijlen
Raemakers
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