
 
Van: ……………. 
Naar:  
Verzonden: 21 oktober 2020 17:32 
Onderwerp: Ingrijpen bij Samen Veilig Midden Nederland 
 
Geachte leden van de gemeenteraden, 
 
In de bijlage treft u een drietal brieven. 
 
Een medewerker van Samen Veilig Midden Nederland heeft een brief gebruikt met daarin een valse 
beschuldiging richting mijn partner. De heer ……….. tracht op alle mogelijke manieren de 
verantwoordelijkheid te ontlopen en te ontkennen. Van dit feit is aangifte gedaan welke momenteel bij de 
afdeling zeden en het OM ligt. Valsheid in geschrifte is volgens Artikel 225 tot 235 WvS bestempeld als 
een misdrijf. 
 
In de brief van de heer ………., …………. ……………… schrijft hij dat volgens hun verzekeraar er geen 
sprake zou zijn van een onrechtmatige daad omdat de medewerker slechts de psycholoog heeft 
geciteerd. Artikel 225 Lid 2 WvS schrijft hierover dat zelfs het in het bezit dan wel voorhanden hebben al 
een misdrijf is, laat staan wanneer deze gebruikt is in een Schriftelijke Aanwijzing van een GI wat een 
wettig dwangmiddel is. Tevens schrijft de heer ……….. dat het niet uit zou maken hoe de brief opgesteld 
zou zijn, dit had volgens hem geen invloed op de Schriftelijke Aanwijzing. Daarom treft u ook de brief van 
de psycholoog aan, op advies van hun juridisch adviseur is de bewuste brief welke is gebruikt 
ingetrokken, hiermee is automatisch ook de rectificatie ingetrokken. Zoals u ook in de brief kunt lezen zijn 
er onwettige afspraken gemaakt. Deze zaken hebben wel degelijk invloed gehad op deze situatie. 
 
Ik heb een schadevergoeding bij Samen Veilig neergelegd van enkel de daadwerkelijke maandelijkse 
schade, deze is inmiddels opgelopen tot een bedrag van €22.000,-. Bij een eventuele veroordeling van de 
medewerker kan ik mijn daadwerkelijke uren declareren aangezien ik een eigen bedrijf heb. Dit bedrag 
komt dan op €75.504,- bijna 3,5x meer dan mijn ons coulante voorstel. Inmiddels hebben wij door deze 
situatie ernstige achterstanden opgelopen en is de kans dat wij gedwongen ons huis uit worden gezet 
aanzienlijk. 
 
Uit de brief kunt u ook lezen dat Samen Veilig verwijst naar een kort geding eind augustus, de heer …….. 
meent te denken dat dit kort geding bedoeld was om de strijd gaande te houden. Dit is echter onjuist, dit 
kort geding was vanuit ons bedoeld om aantoonbaar te krijgen dat Samen Veilig informatie voor de 
rechtbank verzwijgt. Met de informatie die Samen Veilig hiermee heeft over moeten dragen is dit nu 
aantoonbaar geworden. 
 
De brieven zijn niet gecensureerd omdat u als opdrachtgever richting Samen Veilig geen derde partij bent. 
 
Mocht u aanvullende informatie en bewijsstukken wensen te ontvangen, ben ik u zeer graag van dienst. 
 
Ik wil u vriendelijk doch dringend verzoeken per direct in te grijpen bij Samen Veilig om de veiligheid van 
de kinderen die bij hen zijn ondergebracht zeker te stellen. Ook wil ik u adviseren in alle zaken waarbij 
Samen Veilig kinderen in gevaar heeft gebracht en daarmee hun taak als GI niet hebben uitgevoerd, de 
gelden met terugwerkende kracht terug te vorderen. Het niet correct uitvoeren van een 
(zorg)overeenkomst mag mijn inziens niet worden beloond. 
Tevens wil ik u allen vragen de media berichten van RTVUtrecht te lezen: 
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1941310/samen-veilig-verzwijgt-klachten-voor-gemeente-utrecht.html 
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2106000/sgp-houten-gemeenten-moeten-leiding-samen-veilig-
middennederland-overnemen.html 
Mocht u vragen hebben, dat hoop ik namelijk wel, ben ik meer dan bereid deze voor u te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
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