Veelgestelde vragen over
jeugdbescherming
In deze informatiekaart geven we antwoord op de meest gestelde vragen
over jeugdbescherming. Staat uw vraag er niet bij? U vindt meer vragen
en antwoorden op onze website www.wijkteamsenschede.nl.
Jeugdwet
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van preventie en jeugdhulp, maar ook de uitvoering
van kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering. Dit is geregeld in de
Jeugdwet.

Wat is jeugdbescherming?
Jeugdbescherming is een maatregel die de kinderrechter dwingend oplegt wanneer kinderen in de
leeftijd van 0 tot 18 jaar bedreigd worden in een gezonde en veilige ontwikkeling. Dat gebeurt als
vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Welke jeugdhulp valt onder jeugdbescherming?
Er zijn drie jeugdbeschermingsmaatregelen die de rechter kan opleggen:
•

Onder Toezicht Stelling (OTS)
Als de kinderrechter een OTS uitspreekt, krijgt uw kind een gezinsvoogd toegewezen. De
gezinsvoogd begeleidt u en uw kind bij het oplossen van de opgroei- en opvoedproblemen. U
blijft zelf verantwoordelijk voor de opvoeding maar bent verplicht de aanwijzingen op te volgen die
de gezinsvoogd geeft.

•

Ontzetting uit de ouderlijke macht
De rechter kan ook bepalen dat een ander voor onbepaalde tijd het gezag over uw kind krijgt.
Meestal is dat een voogd van een gecertificeerde instelling. Uw kind wordt dan opgevoed in
een pleeggezin of tehuis. U blijft wel bij uw kind betrokken. Als uw kind wordt opgevoed in
een pleeggezin, dan verwijzen we u naar de informatiekaart ‘pleegzorg’ voor meer informatie.

•

Ontheffing uit de ouderlijke macht
Een ontheffing uit de ouderlijke macht wordt opgelegd als ouders zich verwijtbaar misdragen
tegenover hun kind. Het gezag over het kind wordt meestal overgedragen aan een gecertificeerde
instelling, dat dan de voogdij over het kind uitoefent. Het kind gaat naar een pleeggezin of tehuis.

Deze maatregelen zijn alleen mogelijk na een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming
en een beslissing van de kinderrechter. Een gecertificeerde instelling voert de maatregel uit. Een
maatregel die de kinderrechter heeft opgelegd kan een looptijd hebben van meer dan een jaar. De
duur is afhankelijk van de uitspraak van de kinderrechter.
De gemeente Enschede heeft met Bureau jeugdzorg Overijssel, William Schrikkergroep, Leger des
Heils Jeugdbescherming en Reclassering en Stichting Gereformeerde Jeugdzorg afspraken gemaakt.
Bij deze instellingen werken professionals die als gezinsvoogd of voogd optreden.
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Komt mijn kind in aanmerking voor jeugdbescherming?
De Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek of er sprake is van een bedreigde opvoedsituatie
en de kinderrechter bepaalt of er een jeugdbeschermingsmaatregel wordt opgelegd.

Moet ik een ouderbijdrage betalen?
Nee. U betaalt niet voor de jeugdbescherming. Vanaf 1 januari 2016 is de ouderbijdrage voor
jeugdhulp vervallen.

Kan ik of mijn kind ook een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?
Een jeugdbeschermingsmaatregel kan niet in de vorm van een pgb worden verstrekt.

Meer vragen?
U kunt uw vraag het beste stellen bij de wijkteams. Kijk op www.wijkteamsenschede.nl voor meer
informatie of neem contact op met het wijkteam. U kunt onze medewerkers bereiken op
nummer 053-4817900 of via info@wijkteamsenschede.nl.
Heeft u al contact met een gezinsvoogd? Dan kunt u het beste uw vraag bij uw voogd stellen.

Deze informatiekaart is uitgegeven in februari 2016. Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijk zorg besteed.

