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Geachte mevrouw Nijhuis en mevrouw Nijhof, 
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  14-074 

   

 
Naar aanleiding van Jojanneke en de jeugdzorgtapes en de documentaire van Kim 

Feenstra, TAKEN, Kinderen van de staat, heeft de PVV Hengelo het college vragen gesteld. 
In deze brief beantwoordt het college uw vragen:  

 
1. Is het college bekend met bovengenoemde serie en documentaire? 

Antwoord: 
Ja, het college is bekend met bovengenoemde serie en documentaire. Wij zijn onder de indruk van 

de verhalen van deze jongeren.  
 

 
2. Hoeveel kinderen worden er jaarlijks gemiddeld uit huis geplaatst in Hengelo? 

Antwoord: 
Uit cijfers van de Raad voor de kinderbescherming blijkt dat er jaarlijks voor gemiddeld 16 

kinderen in Hengelo een aanvraag wordt gedaan bij de Rechtbank voor een Machtiging Uit Huis 
Plaatsing (MUHP). 

 
 

3. Hoeveel kinderen zijn er de afgelopen 5 jaar uit huis geplaatst? 
Antwoord: 

In de periode van 1-1-2018 tot 1-10-2022 waren er in Hengelo 75 kinderen waarvoor de Raad een 
MUHP heeft aangevraagd. 

 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet elke aanvraag resulteert in een uithuisplaatsing en dat 

er dubbeltellingen kunnen zijn, omdat er kinderen zijn die bijvoorbeeld in 2018 uit huis geplaatst 
zijn en in 2021 weer. Uithuisplaatsing kan tijdelijk van aard zijn, met het perspectief om weer thuis 

te gaan wonen. Voor sommige kinderen blijkt gaandeweg dat het perspectief niet altijd meer thuis 
wonen kan zijn en dan volgt (weer) een uithuisplaatsing als vervangend thuis voor de langere 

termijn. 
 

Bij vraag 2 en 3 dient verder vermeld te worden dat er een verschil zit tussen het vrijwillig kader 
en het gedwongen kader. Er wordt altijd getracht om in samenwerking met ouders, dus in het 

vrijwillig kader, kinderen thuis te laten wonen met inzet van benodigde hulp. Daar waar kinderen in 
ontwikkeling ernstig worden bedreigd of er sprake is van onveiligheid, wordt er pas over gegaan 

tot een uithuisplaatsing. Een uithuisplaatsing in het vrijwillig kader betekent dus ook dat ouders in 
stemmen met deze uithuisplaatsing. Daar waar ouders niet instemmen, wordt de Raad voor de 

Kinderbescherming gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen en advies uit te brengen. Daar 
waar de Raad voor de Kinderbescherming het noodzakelijk acht om over te gaan tot een 
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uithuisplaatsing, wordt de zaak voorgelegd aan de kinderrechter. De kinderrechter neemt 
uiteindelijk de daadwerkelijke beslissing of een kind uit huis geplaatst moet worden en kan in dit 

geval een machtiging tot uithuisplaatsing afgeven. Bij de beantwoording van bovenstaande vragen 
zijn wij uitgegaan van de gedwongen uithuisplaatsingen. 

 
 

4. Zijn er kinderen uit huis geplaats als gevolg van de toeslagenaffaire in Hengelo? Zo ja, om 
hoeveel kinderen gaat het?  

Antwoord: 
Hoeveel kinderen er uit huis geplaatst zijn als gevolg van de toeslagenaffaire is onbekend. Het CBS 

beschikt niet over gegevens van de daadwerkelijk opgelegde uithuisplaatsingen.  
Het CBS heeft wel gekeken naar kinderen van gedupeerden van de toeslagenaffaire die zowel een 

jeugdbeschermingsmaatregel als een jeugdhulptraject met verblijf hebben (het kind woont dus niet 
thuis). In de gemeente Hengelo zijn er tussen 2015 en 2021 10 unieke kinderen met samenloop 

van een jeugdbeschermingsmaatregel en jeugdhulp met verblijf. Hierbij dient nadrukkelijk te 
worden vermeld dat de gepubliceerde cijfers geen inzicht geven in een eventueel verband tussen 

de uithuisplaatsing en de toeslagenaffaire. Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar oorzaken 
van de uithuisplaatsing. Voor meer informatie: : https://www.cbs.nl/nl-

nl/maatwerk/2022/19/actualisatie-uithuisplaatsingen-toeslagenaffaire-2015-t-m-2021 
 

 
5. Zijn er kinderen uit Hengelo die als gevolg van de toeslagenaffaire uit huisgeplaatst zijn   

weer terug bij hun ouders? Zo ja, om hoeveel kinderen gaat dit? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: 

Dit is onbekend. Op 30 december 2021 waren in de gemeente Hengelo minder dan 10 kinderen 
met een samenloop van een jeugdbeschermingsmaatregel en jeugdhulp met verblijf. Om te 

voorkomen dat de gegevens te herleiden zijn naar specifieke inwoners 
worden aantallen onder de 10 niet weergegeven. Het totaal aantal kinderen is dus onbekend. 

Gegevens over de reden van beëindiging van de samenloop is niet op gemeenteniveau 
beschikbaar. 
  
 

6. Wordt er toezicht gehouden op de locaties waar uit huis geplaatste kinderen terecht 
komen, of zij de juiste zorg krijgen, naar school gaan etc.? 

Antwoord: 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ/inspectie) houdt toezicht op de jeugdhulpverlening, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. De samenwerkende Twentse gemeenten voeren toezicht 
waar het gaat om rechtmatigheid. 

De inspectie onderzoekt of jeugdigen goede hulp krijgen in een veilige omgeving. Ze controleert 
ook of de jeugdhulpaanbieders zich aan de wet en andere afspraken houden.  

De inspectie verzamelt informatie en onderzoekt die, zoals: 

 meldingen van jeugdhulpaanbieders 

 de uitkomsten van onderzoek van de gegevens van jeugdhulpaanbieders 

 berichten van professionals uit het zorgnetwerk, van jeugdigen zelf en/of van hun 

familieleden 
De uitkomsten van die onderzoeken kunnen reden zijn om op inspectiebezoek te gaan bij een 

organisatie. 
 

 
7. Is het college op de hoogte van het feit dat iedereen, zonder papieren, elke crimineel een 

opvanglocatie kan beginnen voor uit huis geplaatste kinderen? 
Antwoord: 

In de Jeugdwet worden kwaliteitseisen gesteld aan de jeugdhulpaanbieders. Eén van die 
kwaliteitseisen betreft bijvoorbeeld het aanleveren van een VOG (Verklaring omtrent gedrag). 

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/19/actualisatie-uithuisplaatsingen-toeslagenaffaire-2015-t-m-2021
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/19/actualisatie-uithuisplaatsingen-toeslagenaffaire-2015-t-m-2021
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Daarnaast werken we bij de inkoop in Twente met het barrière-model. Het barrièremodel is voor en 

door de gemeenten ontwikkeld vanuit de Twentse projectgroep Zorgfraude. Deze projectgroep, 

met een afvaardiging van onder andere gemeenten, de Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente 
(OZJT), Sociale Recherche Twente (SRT), politie, Openbaar Ministerie (OM), Belastingdienst en 

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), heeft alle kennis en expertise gebundeld om 
zorgfraude aan te pakken. Deze Twentse aanpak werpt niet alleen drempels op (preventie 

zorgfraude) maar pakt ook huidige misstanden aan (toezicht). Alle inzet is erop gericht zorggeld 
beschikbaar te hebben en houden voor inwoners die dat nodig hebben. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van SamenTwente: www.samentwente.nl. 
  

 
8. Komen er wel eens meldingen/ klachten van uit huis geplaatste kinderen over 

mishandeling, seksueel misbruik etc. binnen bij de gemeente afdeling jeugdzorg? Zo ja, om 
hoeveel meldingen gaat het en wat wordt er met die meldingen gedaan?  

Antwoord: 
Nee, wij zijn niet bekend met meldingen/klachten van uit huis geplaatste kinderen.  

Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor 
de jeugdhulp. Ieder kind, jongere en ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van 

jeugdhulp, kan hulp krijgen van het AKJ. Het AKJ is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie 
die geen verbinding heeft met jeugdhulporganisaties, de Raad voor de Kinderbescherming, 

pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams. De vertrouwenspersonen van het AKJ dragen 
daarmee bij aan de rechtsbescherming van de cliënten. Zij zijn in het bijzonder van waarde voor de 

meest kwetsbare doelgroepen: jongeren die in jeugdhulpinstellingen verblijven en de 
ouders/verzorgers die te maken krijgen met het gedwongen kader. Zie ook www.akj.nl. 

 

Vertrouwenspersonen hebben naast hun taken voor cliënten, ook een signalerende functie. Het 

melden van vermoedens van geweld in de jeugdzorg is een professionele norm en noodzakelijk in 

alle gevallen van acute en structurele onveiligheid. Omdat het signaleren van kindermishandeling 

in de professionele (zorg)setting van groot belang is, heeft het AKJ het protocol geweld in de 

jeugdzorg opgesteld. Het signaal wordt eerst bij de instantie zelf afgegeven, tenzij het een ernstige 

situatie is van acute onveiligheid. Dan geeft het AKJ het signaal tevens (direct) bij de IGJ af. Ook 

indien de instantie het signaal onvoldoende oppakt, wordt snel opgeschaald naar de inspectie. De 

signalen worden dus niet teruggekoppeld aan de gemeente, maar afhankelijk van de ernst van de 

situatie bij de instantie of de IGJ.  

 

 
9. Is het college bereid om naar deze ernstige misstanden een uitgebreid, onafhankelijk 

onderzoek te laten uitvoeren en de uitkomsten met de Raad te delen? 
Antwoord: 

Op dit moment niet. Wij hebben geen signalen van ernstige misstanden in de jeugdzorg voor onze 
uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Ook vanuit het lopend onderzoek van het OZJT naar de 

gezinshuizen in Twente komen geen signalen naar voren. Wanneer zich hierin veranderingen 
voordoen, zullen wij hierop onmiddellijk acteren.  

 
 

We veronderstellen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 
 

 

http://www.akj.nl/
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


