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1. Wordt met de vernieuwing van de aanpak van Oudewater en Montfoort ook een 
met een resultaat een beweging ingezet naar minder residentiële zorg?  
Ja. De pilot jeugdbescherming is begonnen met nieuwe meldingen bij Veilig Thuis niet 
langer door te zetten naar SAVE, maar te bespreken met het lokale team (Stadsteam). 
Samen met het gezin wordt dan gezocht naar oplossingen in de eigen omgeving. 
Inmiddels worden alle lopende maatregelen van kinderbescherming besproken door 
het Stadsteam met SVMN en de Raad voor de Kinderbescherming. Voor jeugdigen in 
een residentie brengt het Stadsteam urgentie aan op terugkeer naar huis of naar een 
gezinsomgeving. Eén van de doelen van de vernieuwing is het verminderen van het 
aantal opnames en het verkorten van de verblijfsduur bij zorg met verblijf. 

 
2. Er wordt gesproken over positieve resultaten aangaande pilot voor een 

eenvoudigere keten. Wat is de ambitie, wordt deze ambitie gehaald en zo nee, wat 
is er nodig om deze ambitie te halen?  
De pilot Vereenvoudiging Jeugdbescherming is praktisch en op kleine schaal 
begonnen op 1 mei 2020. De doelen voor 2020 waren daarop passend: afbouwen van 
‘drang’ in de vorm van SAVE-begeleiding. Dat doel is bereikt. In 2019 werd het 
‘product’ SAVE-begeleiding voor 22 kinderen uit Oudewater ingezet. Vanaf 1 mei 
2020 is dit ‘product’ niet meer ingezet. In de toekomst zal dit niet of slechts 
incidenteel gebeuren. 
 
Voor de iets langere termijn is de ambitie van de vernieuwing veel groter. In oude 
situatie zijn er veel schakels achter elkaar: melding bij Veilig Thuis – SAVE begeleiding 
– Jeugdbeschermingstafel – onderzoek Raad voor de Kinderbescherming – rechter – 
start gecertificeerde instelling/ jeugdbescherming. De ambitie is om in plaats van 
deze schakels een team te vormen waarin de instellingen in gesprek met het gezin en 
samen met het lokale team komen tot een gezamenlijke oordeelsvorming over de 
opvoedingssituatie. Als de instanties een maatregel nodig achten, dan vormt de 
rechter (die uiteraard buiten het overleg van de instanties blijft) het onafhankelijke 
tegenwicht tegen de uitvoerende macht. Deze verdergaande ambitie vergt jaren en 
een veel bredere beweging, met uiteindelijk ook een wetswijziging. Landelijk is 
overigens een beweging gaande waar onze pilot bij past. In 2021 willen de 
gemeenten dat de regio Utrecht-West met deze pilot gaat behoren tot de landelijke 
koplopersgroep. 
 
We zullen de gemeenteraad in Q1 van 2021 nader en meer inhoudelijk informeren 
over de resultaten van de Pilot Vereenvoudiging Jeugdbescherming.  

  


