Aanhangsel tot het Verslag van de Handelingen der Tweede Kamer

2193

VRAGEN
door de leden der Kamer gesteld overeenkomstig artikel 107
van het Reglement van Orde, en de daarop door de Regering
schriftelijk gegeven antwoorden

1079.

VRAGEN van mevrouw Padt-Jansen (P.v.d.A.)
betreffende verhoging van posten op de begroting
voor 1971 t.b.v. de kinderbescherming. (Ingezonden 16 april 1970.)

1. Is de minister bereid bij zijn collega van Financiën een
aanzienlijke verruiming van geldmiddelen op de begroting '71
te bepleiten voor wat betreft de uitgaven ten behoeve van de
Kinderbescherming, dit in verband met de zeer ernstige situatie
waarin de kinderbescherming zich in Nederland bevindt?
2. Zou de minister, teneinde zich van deze situatie nog eens
in het bijzonder te kunnen vergewissen, de bijzondere actiegroepen en de vereniging van werkers voor een gesprek over
deze situatie willen uitnodigen?
3. Ligt het in de bedoeling van de bewindsman om een deel
van de eventuele verruiming van geldmiddelen te gebruiken om
de afdeling Kinderbescherming van zijn departement in staat
te stellen meer mensen aan te trekken om het zo noodzakelijke
denk- en researchwerk te kunnen verrichten voor zover — en
dit is ver - men daar nu niet aan toe kan komen?
4. Wil de minister alles doen wat in zijn vermogen ligt om
de onrust bij de werkers en andere bij de kinderbescherming
betrokkenen weg te nemen, zodat zij zich niet gedrongen hoeven te voelen hun actie op zodanige wijze te voeren dat het
voor ouders en kinderen nog moeilijker wordt om een maatregel van kinderbescherming te ondergaan?
Toelichting
Aangezien het nog geruime tijd zal duren voordat een openbare commissievergadering met als onderwerp de kinderbescherming kan plaatsvinden, meent ondergetekende langs deze
weg nog tijdig, d.w.z. nog vóór de definitieve opstelling van de
nieuwe begroting, op ruimere beschikbaarstelling van geldmiddelen te moeten aandringen.

ANTWOORD van de heren Polak, Minister van Justitie, en
Wiersma, Staatssecretaris van Justitie. (Ingezonden 11 mei
1970.)
1. De ondergetekenden rekenen het onder meer tot hun
taak om binnen het kader van het algemeen regeringsbeleid te
bevorderen dat voldoende middelen ter beschikking komen om
de kinderbescherming in Nederland - voor zover de zorg daarvoor tot hun ambtsgebied behoort - op verantwoorde wijze te
doen functioneren. De inhoud van het ontwerp op de begrotingswet 1971 voor het hoofdstuk Justitie wordt, zoals bekend
is, mede bepaald door het regeringsbeleid inzake de algemene
begrotingsopstelling voor dat jaar. De ondergetekenden kunnen
dan ook niet treden in een vraag, welke betrekking heeft op
het intern overleg binnen de Regering.
2. Voor het funderen van het beleid hebben de ondergetekenden bij voortduring gestreefd naar ruime informatie omtrent de situatie in de kinderbescherming; hiertoe dient onder
meer het overleg met de Nationale Federatie voor de Kinderbescherming.
Ook op andere wijzen trachten de ondergetekenden steeds zo
goed mogelijk geïnformeerd te zijn over hetgeen zich in de
kinderbescherming afspeelt. Een onlangs ontvangen verzoek
van de initiatiefgroep Externe Kinderbescherming om een open
brief te mogen aanbieden is ingewilligd.
3. De post voor de personeelsvoorziening voor het Departement van Justitie voorziet in de mogelijkheden om de directie
Kinderbescherming te versterken. Er wordt dan ook al geruime
tijd naar gestreefd om bekwame en geschikte kandidaten te
vinden. In het jaar 1969 en in de eerste maanden van 1970 zijn
van buiten het departement aangetrokken 2 hoofdadministrateurs, 1 administrateur en 1 referendaris.
Bij het personeelsbeleid wordt mede gelet op de behoefte om
het noodzakelijke denk- en researchwerk op goede wijze te
kunnen verrichten.
4. De ondergetekenden willen stellig alles doen wat in hun
vermogen ligt om de onrust bij de werkers in de kinderbescherming weg te nemen; zij menen daarnaast van deze werkers te
mogen verwachten dat deze zich bij het voeren van acties van
hun beroepsverantwoordelijkheid bewust zullen zijn, zodat die
kinderen en ouders, die in het bijzonder hun steun behoeven,
zich niet in plaats van gesteund, bedreigd gaan voelen.
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