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

1336.

VRAAG van mejuffrouw Goudsmit (D'66) betreffende de gespreksgroep over de kinderbescherming.
(Ingezonden 10 juni 1970.)

Is de Staatssecretaris bereid in het kader van bevordering
van openbaarheid van overheidsinformatie, die wordt voorgestaan (in chronologische volgorde):
Ie. door D'66 (art. 1, 3c van het programma): „openbaarheid zij regel van het overheidsbeleid";
2e. in „Openheid", rapport van de Commissie heroriëntatie
overheidsvoorlichting,
mede te delen wie er deel uitmaken van de gespreksgroep,
waarover hij sprak tijdens de openbare commissievergadering
d.d. 10 juni, gewijd aan de kinderbescherming, over welke
problemen in die groep gepraat wordt en wat er gebeurt met
de conclusies, waartoe die gespreksgroep mogelijkerwijs zal
komen?
ANTWOORD van de heer Wiersma, Staatssecretaris van
Justitie. (Ingezonden 26 juni 1970.)
De ondergetekende is bereid om de inlichtingen te verstrekken, die hem alsnog, na afloop van de openbare commissievergadering over één van de daar besproken onderwerpen worden
gevraagd.
Over de voorgeschiedenis, de opdracht en de samenstelling
van de gespreksgroep structuurplan is de Kamer regelmatig
geïnformeerd (memorie van toelichting begroting 1967 blz. 14;
memorie van toelichting begroting 1968 blzz. 13 en 14; memorie van toelichting begroting 1969 blz. 14: memorie van toelichting begroting 1970 blz. 13).
Inmiddels is door wijziging van taken binnen het Ministerie
de samenstelling van de departementale vertegenwoordiging
veranderd. Deze zal uit de volgende ambtenaren van de Directie
Kinderbescherming bestaan: mr. H. W. van Hijlkema, mevr.
mr. drs. J. J. Steup-Marsman en mej. drs. G. Krüse, zulks in
samenwerking met prof. mr. Ch. J. Enschedé, die tevens als
voorzitter zal optreden bij het overleg met de contactgroep,
aangewezen door het bestuur van de Nationale Federatie voor
Kinderbescherming. Deze contactgroep, onder leiding van mr.
G. D. H. Verkuylen bestaat thans voorts uit de volgende personen: mej. mr. P. G. Prins, de heer M. W. J. M. Jamin, de heer
H. H. Kraan en drs. A. G. W. Schapen. Het onderwerp van de
gespreksgroep was en is de meest gewenste toekomstige structuur van de kinderbescherming. Zodra het overleg tot bepaalde concrete voorstellen heeft geleid zal de ondergetekende,
in overleg met het bestuur van de Nationale Federatie, bevorderen dat daaraan algemene bekendheid wordt gegeven.
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