
 

Arnhem, 1 december 2015 

Mondelinge vragen ‘Hulpverlening aan kinderen gedetineerde ouders ondermaats’ 

De zorg voor kinderen van wie de ouder(s) een gevangenisstraf heeft gekregen is nog te vaak slecht 
geregeld, dat blijkt uit onderzoek. Twee jaar geleden is dit bij 55 gemeenten of zij wisten hoe ze 
moesten omgaan met de hulpvraag van een moeder die de gevangenis in zou moeten. Dat bleek in 
slecht 1 gemeente goed geregeld. Hierop beloofde het kabinet dat er maatregelen genomen zouden 
worden om de zorg voor kinderen van gedetineerden moeders beter te regelen. Zo zou er in 
gemeenten een hulpverlener belast worden met het organiseren van de zorg voor deze kinderen. 
Vandaag werd, na herhaling van het onderzoek, bekend dat deze hulp ernstig tekort schiet en in 
gemeenten nog steeds niet geregeld is. De aangewezen persoon om te helpen is de gemeentelijke 
cöordinator die zich bezighoudt met de begeleiding van (ex) gedetineerden. Elke gemeente heeft in 
principe zo'n coördinator, maar die blijkt niet bekend bij de collega's. De gemeenten verwezen door 
naar instanties als de Dienst Werk en Inkomen of Bureau Jeugdzorg.  

De Partij van de Arbeid is van mening dat kwetsbare kinderen niet het slachtoffer mogen worden 
van hun gedetineerde ouders. Het is dan ook zorgwekkend dat er binnen gemeenten niets geregeld 
is om deze groep, zowel ouder(s)  als kind, goed te begeleiden bij hun hulpvraag.  

Wij hebben dan ook de volgende vragen: 

1. Herkent u het probleem wat hier wordt geschetst? 
2. Kunt u aangeven hoe de zorg voor kinderen van gedetineerde ouders en de ouders zelf  

in Arnhem is geregeld? 
3. Welke hulpverlenende instanties zijn hierbij betrokken? 
4. Hoe vindt verwijzing plaats naar deze instanties? 
5. Heeft Arnhem een gemeentelijke coordinator die zich bezighoudt met deze 

problematiek? 
6. Zo ja, zijn de betrokken instanties inclusief de gemeentelijke organisatie op de hoogte 

van deze coordinotar en zijn/haar functie? 
7. Zo nee, wanneer wordt deze coordinator aangesteld? 
8. Bent u het met de Partij van de Arbeid eens dat dit opgepakt moet worden binnen de 

decentralisatie jeugdzorg? 

 

Partij van de Arbeid, 

Marilyn A-Kum 


