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Geachte vrouwe / heer, 
 
Binnenkort komen de gemeenteraadsverkiezingen. 
 In verband daarmee het volgende: 
 
De 'Jeugdzorg' staat al jaren onder vuur: ouders ontevreden, maar liefst ca. 58.000 kinderen uit 
huis geplaatst, dit terwijl wetenschappers zeggen dat iedere UHP overbodig is, als je maar de 
goede zorg thuis geeft. Ik noem hierin Prof. J. Hermanns (em.) en dr. P. Dijkshoorn die hierover 
min of meer met een 'kruistocht'  bezig is. Voeg hierbij de 1115 UHP kinderen van de 'toeslagen-
affaire' en het gegeven dat gemeenten steen en been klagen over de tekorten in verband met de 
(vaak verplichte) jeugdzorg-uitgaven. 
 
Hierbij komt ook nog het gegeven dat ouders massaal zeer ontevreden zijn over 'jeugdzorg' en 
hun 'hulp' die eerder gericht is op uit huis plaatsen van kinderen dan op daadwerkelijke hulp in 
het gezin of aan kinderen. 
De verklaring is uitgebreid gegeven in de artikelen van het journalistiek platform FTM, in hun 
'Dossier Jeugdzorg': Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing levert geld op, thuisplaatsing stopt 
de geldstroom voor de instellingen! 
 
 Er wacht u als mogelijk aanstaand gemeenteraadslid een serieuze taak om dit te verbeteren: de 
jeugdzorg zodanig te regelen  dat ouders zeggen: 'We hebben zo'n goede jeugdzorg, die 
respecteert ons, geeft ons gezin de hulp die ze nodig hebben en doet er alles aan om ons gezin 
bij elkaar te houden'.... Utopisch? 
 
Hoe?  Ik geef u enige suggesties en een juridisch houvast in mijn bijgaande brief, die ik voor het 
gemak op een blog heb geplaatst::  
https://meldpuntjeugdzorg.blogspot.com/2022/02/brief-aan-as-gemeentebestuurders.html 
 
De hieraan gelinkte artikelen als 'Wethoudersbrief' en 'De gemeente-bestuurders' staan ook op 
deze blog.  
 
Mocht u nog meer geïnteresseerd zijn in jeugdzorg artikelen dan attendeer ik op mijn site 
www.meldpuntjeugdzorg.nl 
 
Uiteraard ben ik bereid om mijn standpunten bij u toe te komen lichten.  Ik zie uw uitnodiging daartoe 
gaarne tegemoet! 
 
U alle succes toewensend, 
 
……………… 
(>27 jr ouder-ondersteuner in Jz zaken) 
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