Schriftelijke raadsvragen
(zoals bedoeld in Artikel 44)

Arnhem, 8 december 2015

Jeugdbescherming, toezicht en privacy
Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van
Burgemeester & Wethouders stellen.
Directe aanleiding voor deze vragen zijn een aantal zorgelijke nieuwsberichten, waaronder
“’s werelds grootste kinderpornosite opgerold” (25 november 2015/AD), “Jeugdzorg omzeilt
rechter tegen leegstand” (5 oktober 2015/Telegraaf) en “Al veel meldingen over geweld in
jeugdzorg” (6 november 2015/NOS.nl). In deze berichten constateert de inspectie dat
instellingen voor jeugdzorg steeds vaker de rechter omzeilen wanneer ze een kind willen
opsluiten voor behandeling. “Ze doen dit niet in het belang van het kind, maar omdat ze
kampen met financiële problemen”. In een ander bericht vertelt de commissie-De Winter
erg geschrokken te zijn van de "intensiteit van het leed dat naar voren komt". “De privacy
van kinderen is in de Jeugdwet onvoldoende geborgd. Dat zeggen beroepsverenigingen van
psychologen en pedagogen, alsmede het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).”
1. Is het College bekend met deze zorgelijke ontwikkelingen en hoe is de stand van
zaken in Arnhem?
2. Is het College het eens met de fractie van Verenigd Arnhem dat de gemeente zich
actiever en daadkrachtiger moet opstellen om misstanden te voorkomen?
3. Is het College het met onze fractie eens dat ondanks de certificering en andere
maatregelen de kwaliteit niet voldoende gewaarborgd is? Is het College bereid om de
toezichtmaatregelen te verbeteren om soortgelijke wandaden te voorkomen. Zo ja,
welke (toezicht-)maatregelen is het College bereid te nemen?
4. Hoe is de privacy van de jeugd gewaarborgd binnen gemeente Arnhem? Wat doet de
gemeente om de privacygevoelige informatie te beschermen en te verbeteren?
5. Is het College bereid om de Raad periodiek over deze ontwikkelingen te informeren?
Met vriendelijke groeten,
namens de fractie van Verenigd Arnhem,

Kürşat Bal,
Fractievoorzitter

Aan de leden van de raad
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Onderwerp : Schriftelijke vragen art. 44 Rvo inzake
Jeugdbescherming, toezicht en privacy

Geachte voorzitter en leden,
De heer Bal van de fractie Verenigd Arnhem heeft ons bij brief, ingekomen 8 december 2015 schriftelijk
vragen gesteld op grond van artikel 44 van het Reglement van Orde voor de politieke maandag van de
gemeente Arnhem 2014 over Jeugdbescherming, toezicht en privacy.
Onderstaand vindt u de integrale tekst van de vragen.
Namens de fractie Verenigd Arnhem wil ik de volgende vragen aan het College van Burgemeester &
Wethouders stellen.
Directe aanleiding voor deze vragen zijn een aantal zorgelijke nieuwsberichten, waaronder “’s
werelds grootste kinderpornosite opgerold” (25 november 2015/AD), “Jeugdzorg omzeilt rechter
tegen leegstand” (5 oktober 2015/Telegraaf) en “Al veel meldingen over geweld in jeugdzorg” (6
november 2015/NOS.nl). In deze berichten constateert de inspectie dat instellingen voor jeugdzorg
steeds vaker de rechter omzeilen wanneer ze een kind willen opsluiten voor behandeling. “Ze doen
dit niet in het belang van het kind, maar omdat ze kampen met financiële problemen”. In een ander
bericht vertelt de commissie-De Winter erg geschrokken te zijn van de "intensiteit van het leed dat
naar voren komt". “De privacy van kinderen is in de Jeugdwet onvoldoende geborgd. Dat zeggen
beroepsverenigingen van psychologen en pedagogen, alsmede het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP).”
1. Is het College bekend met deze zorgelijke ontwikkelingen en hoe is de stand van zaken in
Arnhem?
2. Is het College het eens met de fractie van Verenigd Arnhem dat de gemeente zich actiever
en daadkrachtiger moet opstellen om misstanden te voorkomen?
3. Is het College het met onze fractie eens dat ondanks de certificering en andere maatregelen
de kwaliteit niet voldoende gewaarborgd is? Is het College bereid om de toezichtmaatregelen
te verbeteren om soortgelijke wandaden te voorkomen. Zo ja, welke (toezicht-)maatregelen is
het College bereid te nemen?
4. Hoe is de privacy van de jeugd gewaarborgd binnen gemeente Arnhem? Wat doet de
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gemeente om de privacygevoelige informatie te beschermen en te verbeteren?
5. Is het College bereid om de Raad periodiek over deze ontwikkelingen te informeren?
Met vriendelijke groeten,
namens de fractie van Verenigd Arnhem,

Kürşat Bal,
Fractievoorzitter

Ter beantwoording van deze vragen delen wij u het volgende mee.
1. Is het College bekend met deze zorgelijke ontwikkelingen en hoe is de stand van zaken in
Arnhem?
Het College is bekend met de landelijke berichtgeving over deze onderwerpen. In Arnhem zijn ons
geen recente calamiteiten in de jeugdbescherming bekend.
2. Is het College het eens met de fractie van Verenigd Arnhem dat de gemeente zich actiever en
daadkrachtiger moet opstellen om misstanden te voorkomen?
Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen dat een kind goede jeugdhulp kan
krijgen. Het toezicht op de Jeugdhulp is bij wet neergelegd bij de Inspectie Jeugdzorg. De Inspectie
neemt deze taak serieus, voert inspecties uit en rapporteert daarover. Daar komt berichtgeving in de
media uit voort en belangrijker nog er worden verbeterafspraken gemaakt die betreffende
organisaties moeten uitvoeren. We constateren dat dit systeem nu werkt.
Uiteraard zien wij het als onze taak om goede, verantwoorde jeugdzorg in te kopen. We stellen
daarom ook kwaliteitseisen bij de jeugdbeschermingsorganisaties. Binnen de gemeente bestaat een
calamiteitenprotocol en als wij calamiteiten of onregelmatigheden constateren, dan zullen we hier niet
alleen de Inspectie over informeren, maar ook de betreffende organisatie op aanspreken. Maar tot op
heden is dat niet nodig geweest.
3. Is het College het met onze fractie eens dat ondanks de certificering en andere maatregelen de
kwaliteit niet voldoende gewaarborgd is? Is het College bereid om de toezichtmaatregelen te
verbeteren om soortgelijke wandaden te voorkomen. Zo ja, welke (toezicht-)maatregelen is het
College bereid te nemen?
Het toezicht op de kwaliteit is neergelegd bij de Inspectie Jeugdzorg. De gemeente is niet
geëquipeerd om maatregelen te nemen.
4. Hoe is de privacy van de jeugd gewaarborgd binnen gemeente Arnhem? Wat doet de gemeente
om de privacygevoelige informatie te beschermen en te verbeteren?
Het onderwerp privacy is meerdere keren met de gemeenteraad besproken.
Het wettelijke kader voor de jeugdzorg is gelegen in de Wet bescherming persoonsgegevens en in de
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Jeugdwet (Hoofdstuk 7, getiteld 'Gegevensverwerking, privacy en toestemming'). Voor het sociaal
domein heeft ons college op 23 december 2014 een specifiek privacy beleidskader vastgesteld
('Privacy sociaal domein'). Dit kader ziet ook toe op de jeugdzorg. De uitgangspunten zijn vervolgens
nader uitgewerkt in concrete werkafspraken. In de Verordening Jeugdhulp Arnhem wordt in artikel 9
ook nog eens specifieke aandacht besteed aan privacy. Het thema privacy heeft structureel de
aandacht.
5. Is het College bereid om de Raad periodiek over deze ontwikkelingen te informeren?
Wanneer er aanleiding toe is zal het College de Raad informeren over misstanden in de
jeugdbescherming.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,

cc: Raadsleden en fractievolgers d.m.v. het RIS.

Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem
Telefoon 0900 - 1809 (lokaal tarief) • Fax 026 - 3774830 • gemeente@arnhem.nl

