
Position Paper

Opmerkingen van de VNG voor het 
wetgevingsoverleg Jeugd en aanverwante 
zaken van  de begrotingen VWS en JenV 

Op 29 november behandelt u het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en 
J&V voor het jaar 2022. Eind maart heeft u het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ontvangen. 
Wij roepen u op er bij de minister op aan te dringen samen met gemeenten en ketenpartners door te gaan 
om het toekomstscenario in zijn geheel te realiseren. 

Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming
Ketenpartners werken nu al samen en zetten in op het 
verkorten van de keten. Kinderen en gezinnen zijn gebaat 
bij tijdige, passende hulp waarbij uitvoeringsorganisaties 
intensief met hen en met elkaar samenwerken om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat het gedwongen kader moet 
worden ingezet. 
 
De VNG en haar achterban ondersteunen daarom het 
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, dat op 
hoofdlijnen schetst hoe de kind- en gezinsbescherming 
er over zo’n 5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien, waarbij het 
belang van kind en gezin centraal staat. De gemeenten 
onderschrijven de basisprincipes van het scenario, zoals 
die ook zijn geschetst in de Voortgangsbrief Jeugd van 
22 november: gezinsgericht werken, rechtsbeschermend 
& transparant, eenvoudig en lerend. 
 
Gemeenten, inclusief de proeftuinen, willen nu graag met 
alle ketenpartners het toekomstscenario in zijn 
geheel gaan beproeven. Om dat goed te kunnen doen is 
het noodzaak hen de benodigde ruimte te bieden, zodat 
zij kunnen experimenteren met andere vormen van 

tegenspraak dan de huidige onafhankelijke advisering 
door de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechter. 
 
Rechtsbescherming is voor gemeenten uiter-
aard heel belangrijk. Kwetsbare kinderen en gezinnen in 
de jeugdbeschermingsketen moeten zich in contact 
met alle uitvoeringsorganisaties goed gehoord, gesteund 
en beschermd weten. De VNG is het daarom eens 
met de door de Raad voor Strafrechtstoepassing 
en Jeugdbescherming voorgestelde beschikbaarheid van 
rechtsbijstand bij de inzet van een gedwongen maatre-
gel. Tenslotte onderschrijft de VNG ook het instellen van 
de in de Voortgangsbrief Jeugd genoemde adviescom-
missie Rechtsstatelijkheid en Rechtsbescherming.  Hierbij 
is het voor de VNG belangrijk dat de adviescommissie 
niet alleen kijkt naar wet- en regelgeving. Ook de kennis 
over de uitvoeringspraktijk en van professionals, kinderen 
& gezinnen moet worden meegenomen.

Meer informatie 
• VNG-reactie op RSJ-advies ‘Jeugdbescherming in de 

toekomst’  (27 oktober 2021)
• VNG-reactie op toekomstscenario (30 juni 2021)

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/kamerstukken/2021/11/22/voortgangsbrief-jeugd
https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-op-rsj-advies-jeugdbescherming-in-de-toekomst
https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-op-rsj-advies-jeugdbescherming-in-de-toekomst
https://vng.nl/nieuws/gemeenten-enthousiast-over-toekomstscenario-kindbescherming

