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Samenuatting
Mevrouw O. woont met haar partner en haar op dat moment 1O-jarige zoon in
Krimpen aan den IJssel. De jongen zit in groep 7 en gaat naar school in Capelle
aan den llssel. In februari2077 worden mevrouw O. en haar partner door de
politie gearresteerd op verdenking van vuurwapenbezit en overtreding van de
Opiumwet. Mevrouw O. wordt de volgende dag vrijgelaten. De officier van
justitie seponeert de zaak tegen haar. Haar partner wordt later door de rechter
veroordeeld.
De gemeente informeert kort na de aanhoudingen de woningstichting dat
vanuit de woning drugs werden verhandeld en er een vuurwapen in de
woning aanwezigwas. De gemeente vraagt de woningstichting passende
maatregelen te nemen. De woningstichting vraagt mevrouw O. in mei 2017 de
woning te verlaten. Als zij dat niet wil, spant de stichting een kort geding aan
bij de Rechtbank Rotterdam. De rechter oordeelt dat mevrouw O. en haar zoon
de huurwoning uiterlijk op 20 augustus 2017 verlaten moeten hebben.

Mevrouw O. vraagt de gemeente daarop om hulp omdat zij nergens terecht
kan. Zij wil graag dat haar zoon naar zíjnbekende school kan blijven gaan.
Omdat zij vindt dat de gemeente niet meedenkt met de sifuatie van haar zoon
en te weinig hulp biedt, dient ze een klacht in bij de kinderombudsman.
De kinderombudsman stelt een onderzoek in. Ten behoeve van zijn onderzoek
gaat hij in het dossier bij de gemeente kijken. Daar vindt de kinderombudsman
een verslag van een gesprek over de situatie van mevrouw O. en haar zoon.
Daaruit blijkt dat de gemeente Krimpen aan den IJssel wil dat mevrouw O. uit
Krimpen vertrekt. Uit het verslag bliikt dat de gemeente op de hoogte is van
de moeilijke situatie van de lO-jarige zoon. Vanwege die situatie vraagt de
gemeente Veilig Thuis en de GGD het gezin te volgen.
De gemeente ziet in die situatie geen aanleiding om zelf actie te ondernemen.
De gemeente beroept zich op de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke
ondersteuning: de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de
burger, in dit geval mevrouw O. De gemeente vindt dat de moeder van de
jongen de verantwoordelijkheid had voor de situatie.
De kinderombudsman is het met de gemeente eens dat mevrouw O.
verantwoordelijkheid is haar zoon. Die verantwoordelijkheid doet echter niets
af aan de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf .
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De zoon van mevrouw O. was inwoner van de gemeente Krimpen aan den
Ilssel. Daardoor was de gemeente op grond van het Internationaal Verdrag
van de Rechten van het Kind en de Jeugdwet mede verantwoordelijk voor ziin

welzijn. De kinderombudsman constateert dat het primaire doel van de
gemeente was dat mevrouw O. vertrok. Het primaire doel van de gemeente
had echter het welziin van de lO-iarige zoon van mevrouw O. moeten ziin.
De gemeente heeft door zo te handelen niet de belangen van de jongen voorop
gesteld. Dathad wel gemoeten en daarom is de klacht van mevrouw O. dat de
gemeente te weinig heeft gedaan voor haar z@n, gegrond.
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lnleiding
Mevrouw O. woont met haar partner en l0-jarige zoon in Krimpen aan den
IJssel. Haar zoon zit in groep 7 en gaat naar school in Capelle aan den IJssel.
Op 23 februari 2077 worden mevrouw O. en haar partner door de politie
gearresteerd op verdenking van vuurwapenbezit en overtreding van de
Opiumwet. Mevrouw O. wordt de volgende dag vrijgelaten en haar zaak is
vervolgens door de officier van justitie geseponeerd. Haar partner wordt
strafrechtelijk vervolgd, veroordeeld en hij moet een straf uitzitten. De
burgemeester informeert hun verhuurder de woningstichting dat vanuit de
woning van het gezin drugs werden verhandeld en er een vuurwapen in de
woning was. De woningstichting spant een kort geding aan bij de Rechtbank
Rotterdam. De rechter oordeelt dat mevrouw O. en haar partner de
huurwoning uiterlijk op 20 augustus 2077 verlaten moeten hebben. Dit
gebeurt.

Mevrouw O. vindt dat de gemeente Krimpen aan den IJssel haar, en vooral
haar zoon, na de huisuitzetting had moeten helpen. Mevrouw O. geeft aan dat
diverse organisaties naar het belang van haar zoonwijzen, maar dat niemand
iets doet. Haar zoon woonde in de gemeente Krimpen aan den IJssel en de
gemeente heeft niets voor haar zoon gedaan. De gemeente verklaart haar
klacht ongegrond. Volgens de gemeente heeft zij voor het gezin juist gezocht
naar huisvesting op korte termijn. Toen mevrouw aangaf dat zij zelf iets
geregeld had, is de hulpverlening gestopt.
Naar aanleiding van de klacht, de interne klachtbehandeling en de resultaten
van het onderzoek stelde de kinderombudsman zijn bevindingen op. Hij
sfuurde deze naar mevrouw O. en de gemeente Krimpen aan den IJssel en
stelde hen in de gelegenheid daarop te reageren. Zowel de gemeente als
mevrouw O. hebben een reactie gegeven. De gemeente op 29 mei 2019,
mevrouw O. telefonisch op 7 november 2019. De kinderombudsman stelt nu
zijn definitieve oordeel over de klacht vast.

Klacht
Klacht

De gemeente heeft geen oplossing geboden aan mij en mijn
zoon rondom de huisuitzettrng, terwijl ze dit wel aan
mijn zoon verplicht is.
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Beuindingen
De gemeentelijke kinderombudsman gaat uit van de volgende feiten en
omstandigheden.

1.

Op23 februari 2077 zijn mevrouw O. en haar partner door de politie
gearresteerd op verdenking van overtreding van de Opiumwet en bezit
van een vuurwapen. Mevrouw O. wordt de volgende dag vrijgelaten. Haar
zaak is door de officier van justitie geseponeerd. Haar partner wordt
strafrechtelijk vervolgd en moet in de gevangenis een straf uitzitten. Na het
incident vraagt de coórdinator integrale veiligheid van de gemeente
Krimpen aan den IJssel aan de woningstichting om passende maatregelen
te nemen.

2.

Op 1 mei 2017 stuurt de woningstichting een brief dat mevrouw O. binnen
L4 dagen haar huis moet verlaten vanwege overlast. Mevrouw O. verlaat
haar huis niet vrijwillig, waarna de woningstichting een kort geding
aanspant bij de Rechtbank Rotterdam. Op 1 juni2017 vindt de mondelinge
behandeling van de zaak plaats. De rechter bepaalt in zijn vonnis van 16
juni2017 dat mevrouw O. uiterlijk op 20 augustus 2017 haar woning moet
hebben verlaten.

3.

Op 2l juni2077 meldt Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond (hierna VTRR)
mevrouw O. aan bij het Krimpens Sociaal Team (hierna KST). De reden van
aanmelding wordt door VTRR als volgt beschreven: "Mevrouw moet aan het
einde aan de zomerrtakantíe haar woning tterlaten. Zij wil graag gaan wonen in
Tilburg, echter ís de kans aanzienlijk dat zij hier geen urgentie zal bemachtigen.
Zij heeft dan een probleem ondat ze urel echt uit de huidige woning moet. WRR
heeft met ntet)rouTl besproken of het níet utenselijk ís om een aanmelding te doen bij
het KST, zodat er ook een plan B gemaakt kan worden nrct meurolno."

4.

Het KST schrijft in haar dossier dat zij op 4 juli 2017 heeft gesproken met
mevrouw O. Er is volgens het KST samen met mevrouw O. nagedacht over
opties voor huisvesting. Volgens het dossier is tegen mevrouw O. gezegd
dat zij tenminste tijdelijk haar wooneisen moet bijstellen. Het KST noteert
diverse opties die zijn besproken. De opties zijn: wonen bij haar moeder en
stiefvader, wonen in Tilburg (via urgentie), urgentie aanvragen in
Rotterdam, opvang van/via een kerk, een vakantiepark in de buurt,
campings in de buurt van Tilburg en een kamer huren via een online
platform voor (internationale) studenten.

5

ffi

kinderombudsman
5.

Op 11 juli2077 belt mevrouw O. een afspraak met het KST af omdat zij ziek
is. Tijdens het telefoongesprek herhaalt de medewerker de opties die op 4
iuli2077 zijn besproken. De urgentieaanvraag in Tilburg is afgewezen. Als
nieuwe optie is volgens het dossier van KST een woonzorglocatie in
Krimpen aan den IJssel genoemd.

6.

Later die dag (11 juli 2017) belt mevrouw O. opnieuw met het KST. Zij heeft
een ingericht chalet gevonden nabij de Loonse en Drunense duinen. Vanaf
L augustus2017 kan zlj er gaan wonen.

7.

Op 13 juli2017 sluit KST, in overleg met VTRR, het dossier van mevrouw

o.

8. Mevrouw

O. belt op 21. juli2017 met het KST. Zeis naar eigen zeggen
opgelicht door een makelaar en heeft daarom de politie ingeschakeld. Ze
ontvangt een bijstandsuitkering van de gemeente Krimpen aan den lJsselt
maar heeft binnenkort geen huis meer. Om te voorkomen dat haar recht op
een bijstandsuitkering vervalt, vraagt ze om een briefadres in Krimpen aan
den IJssel. Het KST en mevrouw O. maken een afspraak om over haar
situatie te praten.

9.

Op 25 juli2017 komt mevrouw O. volgens afspraak naar het kantoor van
het KST. KST schrijft in het dossier dat zij en mevrouw O. het plan maken
om een punt/briefadres aan te vragen bij de gemeente, waarna mevrouw O.
met behoud van uitkering tijdelijk bij haar moeder in Rotterdam zal
inwonen. Volgens het KST is afgesproken dat mevrouw O. zelf naar de
gemeente Krimpen aan den Ilssel gaat voor informatie over een
punt/briefadres. Mevrouw O. vraagt volgens het KST of het KST contact
wil opnemen met een specifieke hulpverleenster van Capelle Welzijn.
Deze hulpverleenster is op de hoogte van de voorgeschiedenis van
mevrouw O. en kan mogelijk iets betekenen.

10.

Op 26 juli 2017 nccmt hct KST tclcfonisch contact op mct ccn
medewerkster van Capelle Welzijn. De medewerkster van Capelle Welzijn
zegt dat mevrouw O. eerder in haar gemeente vergelijkbare problemen
heeft gehad, waardoor er sprake lijkt van een patroon. De medewerkster
adviseert KST om contact op te nemen met VTRR.

I Gemeenten Capelle aan den lJssel, Krimpen aan den lJssel en Zuidplas werken op het gebied
van Sociale Zaken met elkaar samen in een Gemeenschappelijke Regeling: IJsselgemeenten.
6

ffi

kinderombudsman
11. Op 31

juli

2077 overlegt het KST telefonisch met mevrouw

O. Het KST

noteert in het dossier dat mevrouw O. Mozaïk2 bereid heeft gevonden om
een briefadres te regelen en haar te begeleiden naar een woning en naar
schuldsanering in Rotterdam. Mevrouw O. wil graag een lening bij de
Kredietbank, zodat zij andere leningen en schulden kan aflossen. Ze
verwacht dat ze dan een positieve huurdersverklaring krijgt en vervolgens
bij woningcorporaties in het hele land meer kans heeft. Haar partner zal na
zijn detentie worden begeleid naar arbeid. Het KST zal VTRR inlichten.
12.

Op 14 augustus 2017 neemt KST contact op met Pameijer. KST noteert in
het dossier dat mevrouw O. begeleiding en behandeling wil van Mozaïk
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft Mozaïk echter niet
gecontracteerd in het kader van de Wmo3 (geen zorg ingekocht).

13. Op 14 augustus2017 belt de GGD Rotterdam (hierna GGD Vangnet en
Advies) naar KST. Zij willen volgens KST overleggen omdat zij door

Mozaïk benaderd zijn. Mozark zou hulpverlening bieden terwijl zij niet
ingekocht (gecontracteerd) zijn door de gemeente Krimpen aan den lfssel.
KST registreert de volgende afspraken:
- KST houdt de casusregie en zoekt de mogelijkheden tot puntadres uit.
- Meurouw hottdt dnn haar uítkering en wordt door ons begeleid in het uinden
uan een woning.

-

GGD geeft aan Mozaík door dat zij geen traject kunnen bieden (niet ingekocht)
Indien nrcT.)rouzp zich meldt bij de GGD wordt dit aan ons doorgegeaen.

M. Op 14 augustus2077 stuurt mevrouw O. een e-mail aan een betrokken
medewerkster van KrimpenWijzer. In de mail schrijft ze dat de afspraak
die ze morgen zou hebben met een medewerkster van de gemeente
Krimpen aan den lJssel, niet doorgaat. De reden van af.zegging is volgens
mevrouw O. dat ze volgens de medewerkster sowieso geen urgentie krijgt
Mevrouw O. schrijft in haar e-mail dat GGD Vangnet & Advies met een
onderbouwing komt waarom ze wel een punt/briefadres nodig heeft in
Krimpen aan dcn lJsscl. Aan haar casemanager van IJsselgemeentena moet

2

Stichting Mozaïk verricht zorgtaken in opdracht van gemeenten, andere zorginstellingen of
maatschappelijke organisaties. Stichting Mozaïk levert ook ambulante, specialistische GGZbehandeling in de tweede lijn en ambulante forensische zorg. Sinds 2015 is Mozaïk onderdeel
van Pameijer.
3

Wet maatschappelijke ondersteuning

a

Cemeenten Capelle aan den lJssel, Krimpen aan den lJssel en Zuidplas werken op het gebied
van Sociale Zaken met elkaar samen in een Gemeenschappelijke Regeling: IJsselgemeenten.
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volgens mevrouw O. duidelijk gemaakt worden datze, hoewel ze in
Rotterdam Zevenkamp verblijft nog voldoende binding heeft met Capelle
aan den IJssel en met Krimpen aan den lJssel om een punt/briefadres te
krijgen en haar uitkering te behouden.Ze geeft de volgende opsomming:
haar zoon zit in Capelle aan den IJssel op school, de schuldsanering loopt
in Capelle aan den lJssel en de hulp van KrimpenWijzer zit in Krimpen aan
den lJssel. Mevrouw O. schrijft in de e-mail dat het de bedoeling is dat ze
'lrclemnal uit de omgeaing gaat uonen'. Om (alleen) voor de aankomende
maanden een uitkering via Rotterdam aan te vragen is omslachtig.
15.

Op 15 augustus2017 vindt in Krimpen aan den IJssel een intern overleg
plaats over de vraag van mevrouw O. voor een punt/briefadres. Het
gesprek werd bijgewoond door de verantwoordelijk wethouder, door de
consulente KrimpenWijzer, de manager Sociaal Domeiry de
procesregisseur KST en door de coórdinator integrale veiligheid. Over dit
overleg staat het volgende genoteerd in het dossier:
"... (voornaam consulent van KrimpenWijzer) en ... (voornaam
procesregisseur KST) willen de mogelijkheden tot briefadres weten zodat moeder
een ouerbrugging qua uitkering kan aanurngen tot andere huisaesting.
... (voornaam coórdinator integrale veiligheid) Seeft aan dat de rechtbank
rekening heeft gehottden nret de situatie(minderjarige zoon) en bewust extra
maanden heeft toegekend tot ontniming,
Gezien de geschiedenis (Huiselijk geweld, beëindigen aan hulpaerlening,
auurwapen in de woning, drugs in de woninp wil de gemeente dat mearouut
Krinrpen aan den llssel gaat zrerlaten.

... (voornaam procesregisseur KST)

uit ouer de
opuoedsítttatie, het huiselijk geweld, aerhuizingen, detentie aader zíjn bedreigend
spreekt haar zorgen

uoor de ontwikkeling. Afgesproken dat er actief ann de GGD en Veílig Thtris
gearangd wordt om dit gezin te uolgen.

"

16. KST schrijft na afloop van het overleg op 15 augustus 2017: "Beste
collegn's,... Vanmorgen hebben we het besluit genonrcn om geen puntadres te
zterlenen ann mearotn aanTt)cge dc reden aan ontruiming
(t u urzoapenl drugshandel). V anmiddng hebben . . . en ik mearlulu gespr oken en
bouenstaande medegedeeld.

Vangnet en Adzries

Zij

heeft in ons

bijzijn contact lpgenomen met de GGD

..."

IJsselgemeenten voert de volgende hoofdtaken uit: het verstrekken van uitkeringen (bijstand)
voor levensonderhoud en voor een aantal minimaregelingen; begeleiding naar werk of
scholing van bijstandsgerechtigden én de zorg en activering van mensen. Een andere
belangrijke taak is het bieden van schuldhulpverlening.
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77. Later die dag (op 15 augustus 2017) neemt KST telefonisch contact op met
VTRR over het besluit van de gemeente. KST noteert in het dossier dat

VTRR de casus verder gaat monitoren en in de gaten zal houden of de
hulpverlening via GGD Vangnet opstart. Volgens KST heeft de GGD
Vangnet en Advies mevrouw O. geadviseerd om met een advocaat te
onderzoeken of zij het besluit van de gemeente Krimpen aan den IJssel
inzake het punt/briefadres kan aanvechten. Daarnaast zou GGD Vangnet
en Advies hebben gezegd dat zij onderzoekt welke mogelijkheden er tot
begeleiding en het geven van een punt/briefadres zijn in Rotterdam, zodat
Mozaik alsnog kan helpen.
18.

Op 15 augustus 2077 overlegt KST telefonisch met VTRR . Zij registreert in
het dossier dat VTRR actief zal blijven monitoren of de hulpverlening bij
Mozaïk tot stand komt en of de situatie qua huisvesting verbetert.

19.

Ook op 15 augustus 2017 stuurt een medewerkster van de afdeling
Burgerzaken van de gemeente Krimpen aan den IJssel een e-mail aan de
betrokken medewerkster van KrimpenWijzer. Ze schrijft i "De informatie
klopt niet helentaal die ík je heb gegeven. Een puntadres kan ín dit geaal niet
Segeaen worden. Hieruoor zijn een aoornemen en een beschikking nodig en dit is
7,oor een persoon die niet te vinden is mnar wel in Krímpen uerbliift. Een briefadres
bij sociaal donteín zou kunnen, hieraoor nroet ... (de teamleider Dienstverlening
Sociaal Domein) eerst toestemming gel)en."

20.Op 16 augusfus2}l7 stuurt mevrouw O. een e-mail aan een casemanager
van Mozaïk waarin ze vraagt om de stand van zaken met betrekking tot de
hulp van Mozaïk.
21,.

op

17 augusfus2017

beantwoordt de casemanager van Moza'ík de e-mail
van mevrouw O. als volgt: "De status is dat Mozaík zich er ltuiten lnat en dat
Krímpen ann den \ssel jou zou gaan helpen, eaentueel met GGD Vangnet &
Adaies op de achtergrond...".

22. Op 18 augustus20lT levert mevrouw O. de sleutel in van haar woning. Dc

officiële ontbindingsdatum van het huurcontract is 20 augustus2017, maar
dat is op een zondag.
23. Op 2L augustus2}17 stuurt mevrouw O. een e-mail aan een medewerkster
van Burgerzaken van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Zij schrijft dat
ze vorige week is langs geweest in verband met het aanvragen van een

puntadres. Graag ontvangt ze een bewijs dat de gemeente haar dit weigert..
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24. Ook op 27 augusttts 2017 stuurt mevrouw O. een e-mail aan KST. Ze vraagt
of KST contact met haar wil opnemen, omdat zij bewijs nodig heeft dat

Krimpen aan den IJssel haar geen puntadres wil geven. Daarnaast heeft ze
begrepen dat ze voor een uitkering bii KST moet ziin. Dit laatste bevreemdt
haar omdat lJsselgemeentens al heeft aangegeven dat ze geen overbnrgging
krijgt. IJsselgemeenten zou geen overbrugging verlenery omdat ze niet 4
van de 7 dagen in een van de lJsselgemeenten verblijft. Volgens de
gemeente Capelle aan den IJssel moet ze een uitkering aanvragen in
Rotterdam.
25. Op 22 augustus2077 reageert KST op de

e-mail van2l. augustus van
mevrouw O. KST schrijft dat in het gesprek dat ze samen met een consulent
van Krimpenwijzer met mevrouw O. heeft gevoerd, de mogelijkheden tot
een punt/briefadres zijn besproken. Omdat ze hebben aangegeven dat er
geen mogelijkheid is voor een punt/briefadres heeft mevrouw O. geen
officiële aanvraag ingediend. Derhalve is er geen formele afwijzing
gegeven. Indien mevrouw O. een formele afwijzingwil, kan ze een ofÍiciële
aanvraag indienen bij het publiekscentrum. Wat betreft de mogelijkheden
voor een overbrugging van de uitkering kan mevrouw O. zich het beste
wenden tot IJsselgemeenten. Zij voeren de Participatiewet uit voor de
gemeente Krimpen aan den Ilssel.

26. Op 24 augustu s 2017 geeft mevrouw O. aan dat zij tijdelijk bij haar moeder

in Rotterdam verblijft. Vanwege de gezondheid van haar moeder is dit
geen strucfurele oplossing.
27. Op 17 oktober 2017 schrijft de teamleider Dienstverlening aan mevrouw O.
dat zij een punt/briefadres wilde, omdat inschrijving bij haar moeder in

Rotterdam Zevenkamp consequenties zou hebben voor haar uitkering van
[sselgemeenten. De teamleider schrijf.t: "In uat situatíe u)ns er geen
belenmrering om u in te schrijuen op uw feitelijke woon- en aerblijfndres (bijhaar
moeder in Rotterdam Zevenkamp- toevoeging kinderombudsman). De
omstanrligheid dnt dit conseqrrcnties heeft uoor uw uitkeríng is geen nrguruent ont
een dergelijk adres (een punt/briefadres - toevoeging kinderombudsman) wel
af te geuen. De weigering aan het KST om u een puntlbriefadres te aerstrekken is
dan ook juist."

5

Gemeenten Capelle aan den lJssel, Krimpen aan den Ifssel en Zuidplas werken op het gebied
van Sociale Zaken met elkaar samen in een Gemeenschappelijke Regeling: IJsselgemeenten.
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28. Verder schrijft de teamleider dat de klacht van mevrouw O. over te weinig
ondersteuning na de ontruiming ongegrond is. Na de ontruiming is

mevrouw O. namelijk verhuisd naar de gemeente Rotterdam (bij haar
moeder in Zevenku*p). De Wmo en de Jeugdwet gaan beide uit van de
feitelijke verblijfplaats of woonplaats. De ondersteuning is overgenomen
door de gemeente Rotterdam via GGD Vangnet & Advies.
Standpunt meztrouzu O.
29.8r zijn geen drugs verhandeld vanuit mijn toenmalige woning. Dit staat
ook niet in het vonnis van de rechter. Ik ben niet strafrechtelijk vervolgd
voor het verhandelen van softdrugs of vuurwapenbezit. Mijn advocaat
heeft in verband met mijn zoon bij de kantonrechter om uitstel van de
uithuiszetting gevraagd. We werden daarin gesteund door een brief van de
huisarts en van VTRR.

ik mij zelf gemeld bij het
Krimpens Sociaal Team (KST). Ik heb van het KST weinig hulp ontvangen
bij het vinden van nieuwe woonruimte. Ze vertelden mij dat ik me moest
melden bij de crisisopvang in Rotterdam. Toen ik aangaf dat dit niet goed
was voor mijn zoory vanwege zijn psychische gesteldheid, werd ik naar
een camping gestuurd. Die kon ik niet betalen. Het opzoeken van
informatie heb ik grotendeels zelf gedaan. In mijn beleving was er geen
verstoring in de werkrelatie tussen mij en de maatschappelijk werkers van

30. In tegenstelling tot wat de gemeente beweert, heb

KST.
31. Het doel van het punt/briefadres was om hulp en opvang in Krimpen aan

den IJssel te krijgen. Dit heeft de gemeente totaal niet geboden, terwijl zij
dit wel verplicht is. Ik had niet het voornemen om in Rotterdam te blijven,
dat is uit nood ontstaan. Het gesprek met de betrokken consulent van
Krimpen Wijzer en de procesregisseur KST vond plaats op'1.4 augustus
2077. Dat was nog geen week voordat ik mijn huis moest verlaten. Ik werd
nergens naar toe begeleid. Mij werd alleen gezegd dat ik naar de
crisisopvang in Rotterdam moest. Er zijn geen alternatieve
begeleidingsmogelijkheden besproken. Nergens is vastgelegd dat cle
hulpverlening in Rotterdam opgepakt zou worden. Rotterdam was op dat
moment nog niet mijn feitelijke verblijfplaats.

32. GGD Vangnet & Advies heb ik na het gesprek op 14 augustus 2077 zelf
gevonden. Op aanraden van de GGD heb ik om een officiële afwijzing ten
aanzien van een brief/puntadres gevraagd, zodat er bewijs was dat
Krimpen aan den IJssel mij niet wilde helpen. Dan pas kon de gemeente
11
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Rotterdam iets voor mij doen. De GGD heeft vervolgens contact
opgenomen met Krimpen aan den IJssel en KST. Dat een punt/briefadres
gevolgen heeft voor de hoogte van de uitkering wist ik al lang. De manager
Sociaal Domein probeert mij argumenten in de schoenen te schuiven die ik
niet gebruikt heb. De aanpassing van mijn uitkering werd bovendien al
direct gedaan na de huisuitzetting. Dat ik een heel rapport van Defence for
Children bij me had, toegespitst op mijn zoon, wordt niet vermeld!
33. Later hoorde ik van KST dat een besluit op een aanvraag van een

punt/briefadres 8 weken duurt. Op dat moment had ik nog2 dagen voor ik
uit mijn huis moest zijn.Ik heb dus zelf hulp gezocht en door mijn eigen
netwerk ben ik terechtgekomen bii GGD Vangnet & Advies.
Standpunt gemeente Krimpen aan den lJssel
34. De verhuurder heeft het initiatief genomen om de woning te ontruimen
nadat hij door de burgemeester was geïnformeerd dat er vanuit dit pand
drugs werden verhandeld aan scholieren en er een (vuur)wapen binnen
handbereik in de woning aanwezig was. De verhuurder heeft een verzoek
tot ontruiming ingediend bij de kantonrechter. Dat verzoek is toegewezen.
De kantonrechter heeft bij zijn uitspraak rekening gehouden met haar zoon
door mevrouw O. een redelijke extra termijn te geven om te ontruimen om
haar zo in staat te stellen vervangende woonruimte te zoeken.
35. Op verzoek van VTRR (n.a.v. een melding vanuit KST eerder dat jaar) heeft
het KST ondersteuning aangeboden bij het vinden van nieuwe

woonruimte. Rondom de zorg voor haar zoon heeft VTRR elders een
verzoek gedaan. Omdat de werkrelatie tussen de maatschappelijk werkers
en mevrouw O. (gezien de eerdere VT6 melding) verstoord was heeft het
KST een ambulant medewerker van de Lelie Zorg Groep ingezet.
mogelijkheden voor huisvesting op korte termijn.
Mevrouw O. heeft deze hulpverlening beëindigd toen zij een oplossing
voor haar huisvcsting had gcvondcn. Tocn blcck dat dit nict zo was, is dc
begeleiding opnieuw gestart en is ook een consulent van Krimpen Wijzer
betrokken geraakt rondom de vraag over een punt/briefadres.

36. Er is gezocht naar

37. Mevrouw O. had als doel met het puntibriefadres haar uitkering via
IJsselgemeenten door te laten lopen tijdens het feitelijke (nood)verblijf in

Rotterdam. Het afgeven van een briefadres binnen het sociaal domein is
6

Veilig Thuis
12
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een uitzonderingsmogelijkheid die door de teamleider dienstverlening

geaccordeerd dient te worden. Gezien de reden van ontruiming en het
voornemen feitelijk in Rotterdam te gaan verblijven hebben wij geen reden
gezien om bij wijze van uitzondering een punt/briefadres toe te kennen.
Toen het punt/briefadres niet toegekend zou gaan worden is er vanuit de
procesregisseur KST contact geweest met GGD Vangnet en Veilig Thuis om
er zeker van te zijn dat de hulpverlening voor moeder en kind in
Rotterdam, de feitelijke verblijfplaats, opgepakt zou gaan worden.
38. Op 14 augustus20777 hebben de betrokken consulent van KrimpenWijzer
en de procesregisseur KST een gesprek gehad met mevrouw O. In dit

gesprek is aangegeven dat de gemeente niet voornemens was om een
punt/briefadres te verstrekken.
Tijdens het gesprek is er telefonisch contact opgenomen met GGD Vangnet
& Advies om alternatieve begeleidingsmogelijkheden in Rotterdam te
bespreken.
39. Op 22 augustus2017 heeft mevrouw O. telefonisch contact opgenomen met
de procesregisseur KST. Mevrouw O. wilde een formele afwijzing ten

aanzien van het puntibriefadres. Per e-mail is aangegeven dat er geen
formele afwijzing verstrekt is, omdat er geen officiële aanvraag is gedaan.
Een formele aanvraag kan zij indienen bij het publiekscentrum.
40. Mevrouw O. legt de verantwoordelijkheid voor de oplossing van haar

problemen bij de gemeente. In de Wmo verankerde begrippen zijn eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. De gemeente heeft tips en
adviezen gegeven aan klager, zodat zij die zelf kon organiseren. Klager
vond de diverse tijdelijke oplossingen echter niet wenselijk.
41. Mevrouw O. zet haar kind in als argument op het moment dat er een

nieuwe woning nodig is. Op het moment dat het kind zich bevindt in een
woning waar openlijk drugs cn wapcns liggcn, nccmt dc klagcr nict haar
verantwoordelijkheid om te zoeken naar een veilige omgeving voor haar
kind. Mevrouw O. moet meer inzicht krijgen in haar eigen
verantwoordelijkheid voor haar kind. Als de gemeente direct inspringt om
haar een nieuwe woning te geven, wordt dit niet gestimuleerd.

7 De gemeente

schrijft in haar reactie 14 september 2017, maar dat lijkt de kinderombudsman

een

kennelijke fout.
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42. Na ontruiming van de woning konden mevrouw O. en haar kind bij haar

moeder verblijven. In die situatie kon het kind op dezelfde school in
Capelle aan den IJssel blijven. Dit was gezien de omstandigheden
acceptabel.
43. De constateringen van de kinderombudsman zijn niet juist, subjectief en

niet onderbouwd.
Standpunt coórdhtatot integrale aeiligheidsaan de gemeente Krimpen aan den
Ilssel
44. Na het vinden van een geladen vuurwapen vroeg ik aan de
woningstichting om passende maatregelen te nemen. De woningstichting
drong vervolgens aan op een huisuitzetting in een civielrechtelijke
procedure (artikel 13b Opiumwet). Ik voeg daaraan toe dat een
minderjarige drugs afnam. Er is rekening gehouden met de belangen van
de zoon van mevrouw O. (een paragraaf in het vonnis van 16 juni2017)
door de ontruiming in de zomervakantie te laten plaatsvinden en moeder
zodoende een paar maanden de tijd te geven andere woonruimte te
vinden.
45. Op 1 mei 2017 heb ik mevrouw O. uitgebreid gesproken, meer dan 45
minuten. Ik heb mijn zorgen naar haar geuit over haar ongezonde netwerk.

De beslissing om geen punt/briefadres te verlenen was van de gemeente
zelf. Het intern overleg op 15 augustus 2017 werd bijgewoond door de
verantwoordelijk wethouder, door de consulente KrimpenWijzer, de
manager Sociaal Domein, de procesregisseur KST en ikzelf. Veilig Thuis is
vervolgens geïnformeerd. De gemeente wilde ervoor waken om de sifuatie
in stand te houden. Er was geen uitzicht op een woonruimte in Krimpen
aan den lJssel.
46. Mevrouw O. heeft voor en na de huisuitzetting geen urgentie aangevraagd
in Krimpen aan den TJssel. Volgens mij wilde mevrouw C). weg uit

Krimpen en bovendien zijn de meeste aangeboden woningen in Krimpen
van de woningstichting die haar liet ontruimen (QuaWonen).

8 Zoals

mondeling aangegeven op
kinderombudsman bij KST
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4T.Mevrouw O. had Mozaïk om hulp gevraagd, terwijl zijnogstond
ingeschreven in Krimpen aan den IJssel en daar ook feitelijk verbleef.
Mozaik was gezien hun aanbod een logische keuze van mevrouw O..
Mozalk had echter geen contract met Krimpen en daardoor kon het niet
doorgaan.
S t an
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48. Mevrouw O. nam op 14 augustus2017 zelf contact met mij op. Ze vroeg of
wij iets voor haar en haar zoon konden beteken. Ze was naar eigen zeggen

weggestuurd door de gemeente Krimpen aan den lJssel toen ze daar
langsging om te vragen om een briefadres. De gemeente zei dat ze nog een
afspraak had staan en deze moest afwachten. Mevrouw O. zou later die
week uit haar woning worden gezet.
49. Toen ik begreep dat het KST bii mevrouw O. was betrokkery nam ik contact
met hen op.Op het moment dat ik met mevrouw O. in contact kwam stond

zij nog ingeschreven in Krimpen aan den Ilssel, verbleef zij nog in Krimpen
en had zij een hulpvraag. Op basis hiervan was Krimpen verantwoordelijk
voor het bieden van de zoÍg.
50. KST vertelde dat zij mevrouw langere tijd in beeld hebben gehad. De

partner van mevrouw zou verdachte zijn ten aanzien van de gevonden
drugs en het wapen. Ondanks deze verdenking wilde mevrouw O. toch de
relatie met deze partner voortzetten. Dit vonden zij zorgelijk. De laatste
informatie die het Sociaal Team had gekregen was dat Mozaik mevrouw
zou helpen aan een briefadres en hulp bood bij het vinden van huisvesting.
Inmiddels was gebleken dat dit toch niet mogelijk was. KST ging afwegen
of zij wel of niet een briefadres moesten organiseren aangezien zij de kans
groot achtten dat mevrouw vervolgens uit beeld zou verdwijnen. Ik heb
geopperd dat ze voon^/aarden kunnen stellen aan een briefadres. Dit
zouden ze meenemen in de overweging.
51. Op 15 augustus2}L7 was de boodschap van KST dat tot op bcstuurlijk

niveau was gedisctrssieerd over het wel of niet verstrekken van een
postadres aan mevrouw O. Het antwoord van de gemeente was 'nee', om
dezelfde reden dat er eerder maatregelen zijn getroffen die tot de
huisuitzetting hebben geleid. De woning staat alleen op naam van
mevrouw O.. In Capelle aan den IJssel zou zích rondom mevrouw O.
eerder een zelfde soort situatie hebben voorgedaan. Ik begreep van KST dat
e Deze

medewerkster is op 25 oktober 2018 gehoord op verzoek van mevrouw O.
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de gemeente Krimpen aan den lJssel mevrouw O. verantwoordelijk hield.
Er is op dat moment niet door mij of KST over de zoon van mevrouw O.
gesproken.
52. Ik heb vervolgens telefonisch contact gehad met de procesregisseur KST.

Zijliet mij weten dat Mozaïk betrokken was en dat de hulp (vanuit
Krimpen aan den IJssel) ging stoppen. Ik zocht toch aanknopingspunten en
vroeg of Begeleid Wonen iets kon zijn. Aangezien het indiceren voor
intramuraal wonen in Rotterdam gebeurt, verwezen zij mij hiervoor ook
naar Rotterdam. Intern heb ik contact gezocht met een
kwaliteitsmedewerker. Hij adviseerde om mevrouw een officiële
afwijzingsbeschikking op te laten vragen bij de gemeente Krimpen aan den
IJssel. Vervolgens moest zij daarmee naar de Sociaal Raadslieden voor
advies.
53. Mevrouw O. wilde dat haar zoon in Capelle aan den IJssel op school bleef
gaan. Dat leek ons ook in het belang van haar zoon. Gezien alle

veranderingen en onrust was dit stukje stabiliteit wel van belang voor haar
zoon. Toen er geen oplossing kwam, liet mevrouw O. weten dat zij naar
haar ouders kon. Bij haar moeder kon ze op de bank slapen en met haar
auto kon zehaar zoon naar school brengen.
54. In Rotterdam heeft mevrouw O. uiteindelijk een urgentie voor een

huurwoning gekregen. Dat is uniek. De aanvraag werd vergezeld door een
brief van de klachtencoórdinator van burgemeester Aboutaleb en een brief
van mijzelf.
55. Een medewerker van de Schuldhulpverlening van Krimpen aan den lJssel

heeft nog geprobeerd de regeling tijdelijk op te schorten, zodat zij het
dossier warm over kon dragen. Maar het hele traject van het aanvragen van
de schuldhulpverlening in Rotterdam duurde te lang. Daarom is de
schuldhulpverlening in Krimpen aan den Ifssel uiteindelijk toch stopgezet.

Wet en regelgeaing
56. Burgerliik wetboek
Burgerlijk Wetboek 1 Titel3 Woonplaats
Artikel l0
1 De woonplaats van een natuurlijk persoon bevindt zich te zijner
woonstede, en bij gebreke van woonstede ter plaatse van zijn werkelijk
verblijf.
't6
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Een rechtspersoon heeft zijn woonplaats ter plaatse waar hij volgens

wettelijk voorschrift of volgens zijn statuten of reglementen zijn zetel
heeft.

Artikel

1.

12

Een minderjarige volgt de woonplaats van hem die het gezag over hem
uitoefent, de onder curatele gestelde die van zijn curator. Oefenen beide

ouders tezamen het gezag over hun minderjarige kind uit, doch hebben
zij niet dezelfde woonplaats, dan volgt het kind de woonplaats van de
ouder bij wie het feitelijk verblijft dan wel laatstelijk heeft verbleven.
57. feugdwet
Artikel 1.1 begripsbepalingen en reikwijdte

1o

2"
3o
4"

- woonplaats:

woonplaats als bedoeld in titel3 van Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek;
ingeval de voogdij over de jeugdige berust bij een gecertificeerde
instelling: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige;
ingeval de woonplaats, bedoeld onder 1o en 2o, onbekend is dan wel
buiten Nederland is: de plaats van het werkelijke verblijf van de
jeugdige op het moment van de hulpvraag;
ingeval de jeugdige de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt: de
woonplaats van de jeugdige, bedoeld in artikel 10 van Boek L van het
Burgerlijk Wetboek.

Woonplaatsbeginsel
Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel)
verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren
van een maatregel jeugdbescherming of jeugdreclassering.
58. Wet basisregistratie personen (BRP)

Algemeen

Artikel

1.1 p. het briefadres: het adres waar voor betrokkene bestemde

geschriften in ontvangst worden genomen;....
59. Op de website van de gemeente Krimpen aan den Ilssel staat ten aanzien
van een briefadres:

......Het briefadres (artikel 1.1 Wet BRP) is een adres waar voor betrokkene
post in ontvangst wordt genomen en waar, als daartoe grond bestaat, zorg
wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene
bereiken. Op deze adressen is een persoon bereikbaar voor communicatie
met de overheid en is een persoon traceerbaar via dat adres. De overheid
17
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wil haar burgers direct en fysiek kunnen bereiken. Daarmee zijn de
gegevens woonadres en briefadres controleerbaar. Dit betekent dat een
briefadres in principe alleen gekozen kan worden bij een natuurlijk
persoon die staat ingeschreven in de BRP met een woonadres. Een stichting
of rechtspersoon die haar adres aanbiedt, bijvoorbeeld op internet, voldoet
hier in het algemeen niet aan. Een briefadres is alleen mogelijk als
betrokkene geen woonadres heeft. Dit moet worden onderzocht.

Voorwaarden voor een briefadres in gemeente Krimpen aan den IJssel
- Iemand verblijft in een aangewezen instelling in de zin van artikel 2.40
Wet BRP en vraagt een briefadres aan.
- Voor zoveÍ het opnemen van iemand op een woonadres om
veiligheidsredenen niet wenselijk is, kan hij in de plaats van een
woonadres kiezen voor een briefadres (artikel 2.41Wet BRP).
- Als iemand geen woonadres heeft (artikel 2.23lid 1 en 2.39 lid 3 Wet
BRP).

-

Burgemeester en Wethouders besluiten ambtshalve tot een inschrijving
op een briefadres (artikel 2.23Líd 2 Wet BRP).
De levertijd van een briefadres is 4 weken.
60. Puntadres

In de "GBA Handleiding Uitvoeringsprocedures"r0 wordt in hoofdstuk 6,
pag.21, en verder uiteengezet hoe een besluit om tot ambtshalve wijziging
van gegevens over te gaan kan worden geëntameerd:
"Wijziging in de verblijfplaats bij adres onbekend.
A. Een persoon is in de GBA ingeschreven op een bepaald adres en is
vervolgens vertrokken zonder een nieuw adres op te geven. Alvorens
een actualisering uit te voeren dient eerst een gedegen onderzoek te zijn
ingesteld naar het feitelijke adres van de betrokkene. De uitkomst van
dit onderzoek kan zijn:
B. persoon heeft een nieuw adres in een andere gemeente in Nederland (zie
procedure 4.4 Vervolginschrijving intergemeentelijke adreswijziging);
D. betrokkene woont in dc gcmccntc maar cr is gccn adrcs of bricfadrcs
vast te stellery vertrek naar'punt-adres' (stadsnomaden);
Een'punt-adres' is bedoeld voor personen die wel in de gemeente
behoren te zijn ingeschrevery maar niet op een vast adres verblijven en
ook geen briefadres in de gemeente hebben.

l0 Een uitgave van het Agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten van

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en te vinden op

www.bprbzk.nl/gbaldownloads/publicaties.
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Bij het vertrek naar een 'punt-adres' gaat het om de zogenoemde
'stadsnomaden'. Deze personen worden ambtshalve dan wel na aangifte
ingeschreven op het'punt-adres' via een binnengemeentelijke
adreswijziging. De bijhouding van de persoonslijst wordt niet
opgeschort.

T o e t sing a an

IVRK en b eh o o rlij kh eidsa er eist en

61. De gemeentelijke kinderombudsman van de gemeente Krimpen aan den
IJssel toetst het optreden van de gemeente Krimpen aan den IJssel aan het

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) en aan de
behoorlij kheidsvereisten.

Artikel 2 Non-discriminatie
Lid2 De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te
waarborgen dat het kind wordt beschermd tegen alle vormen van
discriminatie of bestraffing op grond van de omstandigheden of de
activiteiten vary de meningen geuit door of de overtuigingen van de
ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.

Artikel3 - belang van het kind
Lid

1 Bij alle maatregelen betreffende

kinderen, ongeacht of deze worden
genomen door openbare of particuliere instellingen voor
maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke
autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het
kind de eerste overweging.

Lid2 De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren
van de bescherming en de zorgdie nodig zijn voor zijn of haar
welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn of
haar ouderg wettige voogden of anderen die wettelijk
verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende
wettelijke en bestuurlijke maatregelen.

Artikel6 - leven en ontwikkeling
Lid

1

De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht
op leven heeft.

Lid2 De Staten die partij zijn, waarborgen

in de ruimst mogelijke mate de
mogelijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.

79
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Artikel26 - Sociale voorzieningen
Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de
voordelen te genieten van voorzieningen voor sociale zekerheid,
met inbegrip van sociale verzekering, en nemen de nodige
maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te
bewerkstelligen in overeenstemming met hun nationale recht.

LidZ

De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend,
waarbij rekening wordt gehouden met de middelen en de
omstandigheden van het kind en de personen die verantwoordelijk
zijn voor zijn oÍ haar onderhoud, alsmede iedere andere
overweging die van belang is voor de beoordeling van een verzoek
daartoe dat door of namens het kind wordt ingediend.

Artikel 27 - Toereikende levensstandaard
Lid 1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een
levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke geestelijke,
intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het

kind.

Lid2

De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind,
hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het waarborgen,
naar vermogen en binnen de grenzen van hun financiële

mogelijkhedery van de levensomstandigheden die nodig zijn voor
de ontwikkeling van het kind.

Lid

3

De Staten die partij zijn, nemery in overeenstemming met de
nationale omstandigheden en met de middelen die hun ten dienste
staarL passende maatregelen om ouders en anderen die

verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te
verwezenlijken, en voorziery indien de behoefte daaraan bestaat, in
programma's voor materiële bijstand en ondersteuning, met name
wat bctrcft voeding, kleding en huisvesting.

Artikel33 Bescherming tegen drugs
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met
inbegrip van wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en
maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te beschermen tegen
het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope
stoffen zoals omschreven in de desbetreffende internationale
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verdragen, en om inschakeling van kinderen bij de illegale productie
van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te voorkomen.

General Comment nr 2l: Over straatkinderenll
met name overweging 50 en 51 (pagina 17 en 18)
Ombudsprudentie n.a.v. overweging 50 en 51
Huisttitzettingen ntoeten ttoorkonren ntorden en er mag ín ieder geunl niet
toe ouergegann utorden rtoordnt er een alternatief plnn is aoor de kinderen en de

negntieae geuolgen nroeten zo

ruininnal nrogelijk zijn (oaeru,eging 51 laatste

zínnen). Adequnte huisuesting uoldoet ten ntinste nnn de eisen: jurídische
woonzekerlreid (legnl security of terutre), beschikbnnrlrcid uan nraterinlen,

fnciliteiten en infr astr u ctu ur, b etanlb nar, b ewoonlt aar, toe gankelijk, geschikte
locatie en uiltureel adequaat (oaerweging 50 op pnginn 1.7). Andere eisen nnn
htrisuesting zijn: het is aeilig, toegnng tot drinkwnter, sanitair en hygiënische
fnciliteiten (ouerweging 51., onderste deel).12 "

ehoorlij kheidsvereisten
Goede voorbereiding
De overheid verzamelt alle informatie die van belang is om een
welovern'ogen beslissing te nemen.
B

Dit

betekent dat de otterheid nctief informatie aeru)erft en deze informatie toetst

door niddel unn zuederhoor bij de burger.

Maatwerk
De overheid is bereid om in voorkomende gevallen af te wijken van
algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of
ongewenste consequenties te voorkomen.
De ouerheid neemt utet- en regelgeuing als uitgangspunt, maar houdt steeds oog
aoor de specifieke orustandigheden zuaar de burger ín terecht kan konren. Ook in

feitelijk handelen zoekt de oaerheid steeds nnar ruaatregelen en oplossingen die
passen bij de specifieke orustandiglreden ann de indittiduele burger,
haar

rr Committee on the Rights of the Child General comment No. 21 (2017) on children in street

situations
l2

Mevrouw E. Vreeburg, jurist en seniormedewerker van de Kinderombudsman in een e-mail
naar aanleiding van General Comment 21.
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Ouertoegingen aan de kinderombudsman aanuit het kind
62. Na de arrestatie van zijn ouders op 23 februari 2017 verandert het leven
van de dan 10-jarige zoon van mevrouw O. ingrijpend . Zijn moeder en haar

partner worden in hechtenis genomen. Gelukkig wordt zijn moeder de
volgende dag vrijgelaten, maar dat wist hij van tevoren niet.
63.

op 1 mei 2077laat

de woningstichting weten dat hij en zijn moeder hun
huis moeten verlaten. In hoeverre is de woningstichting op dit pad
gebracht door de gemeente? De gemeente had de woningstichting immers
om Passende maatregelen gevraagd. De rechter stelt de woningstichting in
het gelijk en geeft wat respijt door de ontruiming te laten plaatsvinden in
de zomervakantie. Wat betekent dit voor de zoonvan mevrouw O.? Kan hij
op zijn huidige school in Capelle aan den lJssel blijven?

64. Het Krimpen Sociaal Team probeert zoon en moeder namens de gemeente
te helpen. Echter in de contacten tussen moeder en de gemeente blijkt

vooral wat er niet kan:
geen urgentie voor een nieuwe woning
geen punt/briefadres (ook geen formeel besluit)
geen hulp van Moza'ík
geen continuïteit in de schuldhulpverlening
65. De gemeente Krimpen aan den IJssel probeert, net als iedere gemeente,
haar jeugd ver van drugs, geweld en criminaliteit te houden. Dat is

nafuurlijk iets waar de kinderombudsman achter staat. De zaak tegen de
moeder van de dan lO-jarige is echter geseponeerd. De gemeente heeft er
desondanks direct op aangestuurd dat mevrouw o. de gemeente zou
verlaten en dus indirect ook haar zoon. 'Het probleem' moest verplaatst
worden buiten de gemeentegrenzen. Een overbrugging of tegemoetkoming
om de landing in een andere gemeente te verzachten is er niet gekomery
ook niet toen al direct duidelijk was dat moeder uit zichzelf vastbesloten
was om Krimpen aan den lJssel te verlaten.
oo. Moeder en diverse organisaties maakten zich zorgen over haar zoon. De

gevolgen voor het leven van de l0-jarige zoon komen echter niet voor in de
overwegingen van de gemeente. Nergens uit het dossier blijkt dat het
belang van de zoon van mevrouw o. leidend was. Behalve op 1. punt, dat
de gemeente het nodig vindt dat andere instanties het gezin blijven volgen.
De zoon van mevrouw O. lijkt zo voor de gemeente acceptabele collateral
dnmage. De gemeente Krimpen aan den lJssel leek vooral opgelucht toen de
gemeente Rotterdam de zorgen en de uitkering voor kind en moeder
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overnam. De kinderombudsman is van oordeel dat de gemeente Krimpen
aan den lJssel meer voor de zoon van mevrouw O. had kunnen en had
moeten doen.

Oordeel
Klacht

De gemeente heeft geen oplossing geboden aan mij en mijn
zoon rondom de huisuitzetting, terwijl ze dit wel aan
mijn zoon verplicht is.

De onderzochte gedraging van de gemeente Krimpen aan den lJssel, is niet
behoorlijk. De gemeente heeft onvoldoende oog gehad voor de belangen van
de zoon van mevrouw O., terwijl zijn belangen de eerste overweging hadden
moeten zijn.De facto is hij bestraft voor de echte of vermeende activiteiten van
zijn moeder en haar partner.
De kinderombudsman ziet in het voorgaande geen aanleiding om aan zijn
voorlopig oordeel een aanbeveling te verbinden.
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Klachtbehandeling

do

or de gemeente

1.

Op 23 augustus 2018 stuurt mevrouw O. per e-mail een klacht over de
gemeente Krimpen aan den lJssel aan de gemeentelijke kinderombudsman.
2. Op 2a augustus 2017 neemt de kinderombudsman telefonisch contact op
met mevrouw O.
3. Op 31 augustus 2017 stuurt de gemeentelijke kinderombudsman een brief
aan de gemeente Krimpen aan den lJssel met de klacht van mevrouw O.
Ook stuurt hij een brief aan mevrouw O. over de doorzending.
4. Op 4 september 2017 ontvangt de gemeente Krimpen aan den IJssel de
brief van de gemeentelijke kinderombudsman en stuurt hij een
ontvangstbevesti ging.
5. Op 18 september 2017 neemt mevrouw O. telefonisch contact op met de
kinderombudsman over haar situatie.
6. Op 19 september 2017laat de teamleider Dienstverlening Sociaal Domein
de kinderombudsman weten dat de originele klacht ontbrak bij de brief
van 31 augustus 201,7. Daarnaast wil hij mevrouw O. uitnodigen voor een
gesprek, maar onbekend is waar zij nu verblijft.
7. Op 2l september 2017 mailt de kinderombudsman alsnog de originele
klacht met daarin het telefoonnummer van mevrouw O.
8. Op 27 september 2017 belt mevrouw O. de kinderombudsman naar
aanleiding van een uitnodiging voor een gesprek van de gemeente
Krimpen aan den IJssel.
9. Op 2 oktober 2017 belt mevrouw O. naar de kinderombudsman. Zeheef.t
weinig vertrouwen in een gesprek met de gemeente.
10. Op 4 oktober 2017 geeft mevrouw O.op het gemeentehuis van de
gemeente Krimpen aan den IJssel een toelichting op haar klacht
11. Op 9 oktober 2017 stelt mevrouw O. per e-mail een vraag aan de teamleider
Dienstverlening Sociaal Domein over de duur van de klachtafhandeling.
12. Op 10 oktober 2017 reageert de teamleider Dienstverlening Sociaal
Domein. Hij probeert de klacht uiterlijk de week erna af te ronden.
13. Op 17 oktober 2017 rnailt cle tearnleitler Dienstverlening Sociaal Dotneirr
aan mevrouw O. de vraag naar welk adres de klachtafhandelingsbrief
gestuurd kan worden.
14. Op dezelfde dag(17 oktober 2077) mailt mevrouw O. de teamleider haar
tijdelijke verblijfadres in Rotterdam en wordt de klachtafhandelingsbrief
verzonden.
15. Mevrouw O. is het niet eens met de afhandeling en benadert op 23 oktober
2017 de gemeentelijke kinderombudsman.
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oktober 2017 vraagt mevrouw O. of haar e-mail van 23 oktober is
ontvangen door de kinderombudsman.
17. Op 1 november 2077 vraagt de kinderombudsman aan mevrouw O. of zij
er mee instemt dat de kinderombudsman haar dossier bij de gemeente
Krimpen aan den IJssel inziet om zich een goed beeld te vormen.
18. Op 6 november 2077 stuurt mevrouw O. een verklaring aan de
kinderombudsman dat zij instemt met een dossierinzage en het maken van
kopieën.
19. Op 21 november 2077 stuurt de gemeentelijke kinderombudsman een brief
aan de gemeente Krimpen aan den Ilssel, waarin hij aankondigt eerst
inzage in het dossier van mevrouw O. te willen. Daarna neemt hij een
besluit of en zo ja, op welke manier hij de klacht gaat onderzoeken.
20. Mevrouw O. stuurt op 6 december 2017 een e-mail aan betrokken instanties
en gemeenten waarin zij de tegenstrijdigheden in haar situatie beschrijft en
aangeeft dat het water haar aan de lippen staat.
27. Op 8 december 2077 belt de kinderombudsman naar de teamleider
Dienstverlening Sociaal Domein en laat een terugbelbericht achter.
22. Op 14 december 2017 belt de kinderombudsman opnieuw naar de
teamleider Dienstverlening Sociaal Domein waarna deze zijn
contactgegevens mailt.
23.De kinderombudsman heeft op 18 januari 2018 een dossierinzage en een
gesprek met de procesregisseur KST en de coórdinator integrale veiligheid.
2a. Op 30 januari 2018 informeert de kinderombudsman mevrouw O.
telefonisch over de stand van zaken.
25. Op 16 februari 2018 laat de kinderombudsman de gemeente en mevrouw
O. weten dat hij een onderzoek heeft ingesteld naar de klacht van
mevrouw O. Ook stelt de kinderombudsman een aantal onderzoeksvragen.
26.De gemeente Krimpen aan den lJssel stuurt op 20 februari 2018 een
ontvangstbevestiging.
27. Op 14 maart 2018 reageert de gemeente op de vragen van de
kinderombudsman.
28. Op 6 april2018 mailt mevrouw O. desgevraagd het vonnis van de
kantonrechter met betrekking tot de uithuiszetting.
29.Op 3 mei 2018 vraagt de kinderombudsman aan mevrouw O. om, in het
kader van hoor en wederhoor, haar reactie te geven op de brief van de
gemeente en de bijlagen.
30. Op 7 juni 2018 stuurt de kinderombudsman mevrouw O. een herinnering
van het verzoek om een reactie.
31. Op 19 juni 2018 vraagt de kinderombudsman mevrouw O. (telefonisch) om
te reageren op de brief van de gemeente en de bijlagen.
16. Op 30

25

ffi

kind'erombudsman
32. Op 25
'

juli 2018 mailt mevrouw O. de kinderombudsman de brochure

Ur gent ieuerklar ing uoor een hwtrutoning'

.

33. Op 13 augustus 2018 vraagt de kinderombudsman mevrouw O. opnieuw

(telefonisch) om te reageren op de brief van de gemeente en de bijlagen.
3a. Op 16 augustus 2018 mailt mevrouw O. haar reactie op de brief van de
gemeente (en de bijlagen) in 7 e-mails.
35. Op 27 augustus 2018 bevestigt de kinderombudsman telefonisch aan
mevrouw O. dat haar e-mails van L6 augustus 2018 in goede orde zijn
ontvangen. Mevrouw O. geeft aan dat een medewerkster van de GGD team
Vangnet & Advies haar verhaal kan bevestigen.
36. Op 4 oktober 2018 nodigt de kinderombudsman een medewerkster van de
GGD team Vangnet & Advies uit voor een hoorgesprek.
37 . Om 11 oktober 2018 neemt de medewerkster van GGD team Vangnet &
Advies telefonisch contact op met de kinderombudsman.
38. Op 18 oktober 2018 bevestigt de kinderombudsman de datum van het
hoorgesprek aan een medewerkster van de GGD Vangnet & Advies.
39. Op 25 oktober 2078 hoort de kinderombudsman de medewerkster van de
GGD team Vangnet & Advies.
a0. Op 2 november 2018 stuurt de kinderombudsman de medewerkster van de
GGD team Vangnet & Advies een conceptverslag van het hoorgesprek.
al. Op 13 november 2018 reageert de medewerkster van de GGD team
Vangnet & Advies per e-mail op het conceptverslag. De kinderombudsman
kan de bijlage niet goed lezen. Er lijkt sprake van een technisch probleem.
a2. Op 29 november 2018 mailt de medewerkster van de GGD team Vangnet &
Advies aan de kinderombudsman.
a3. Op 11 december 2018 herinnert de kinderombudsman de medewerkster
van de GGD team Vangnet & Advies.
44.Op 17 december 2018 stuurt de medewerkster van de GGD team Vangnet
& Advies (opnieuw) haar feedback op het conceptverslag.
45. Op 24 januari 2019 bespreekt de kinderombudsman telefonisch de reactie
van de medewerkster van de GGD team Vangnet & Advies op het
conceptverslag van het hoorgesprek.
a6. Op 5 februari 2019 stuurt de gemeentelijke kinderombudsman het
vastgcstelde verslag van het hoorgesprek aan de medewerkster van de
GGD team Vangnet & Advies.
a7. Op 26 maart 2019 vraagt mevrouw O. de kinderombudsman naar de stand
van zaken.
a8. Op 1 april2019 stuurt de kinderombudsman mevrouw O. een
tussenbericht.
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49.Op 6 mei 2019 stuurt de kinderombudsman zijn bevindingen en voorlopig
oordeel aÍrn mevrouw O., de gemeente en het Krimpens Sociaal Team KST
toe.
50. Op 29 mei 2019 rcageert de gemeente.
51. Op l2iuli2019 herinnert de kinderombudsman het KST en mevrouw O.
aanzijn verzoek om een reactie te geven.
52. Op 16 en 30 juli 2019 reageert de gemeente op de herinnering van de

kinderombudsman aan het KST.
53.Op 31juli 2019 shrurt de kinderombudsm:rn een ontvangstbevestiging.
54. Op 29 augustus2Dlg herinnert de kinderombudsman mevrouw O.
nogmaals
55. Op 26 september 2019 stuurt de kinderombudsman een laatste herinnering.
56. Op 7november2079 reageert mevrouw O. telefonisch.
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