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klacht van de heer H.C.I. Zander

Naar aanleiding rran de klacht van de heer l. Tander te Deventer heb ik informa-
tie onwangen van de directie Oost van de raad voor de kinderbescherming. ïer
informatie sluit ik het ambtsbericht van de directeur en de door hem meegezon-
den bijlagen bij.

Naar aanleiding van de klacht van de heer Tander over de raad vooÍ de kinder-
bescherming te Zwolle met betÍekking tot een onderzoek naar de mogeliikheden
tot voortzetdng van de omgangsregelhg net zijn kind bericht ik u als volgt

De raad voor de kinderbescherming stelt na een verzoek nan de rechter om
advies inzake een omgangsregeling eenbnderzoek in De raad volgt ln ondetzoe-
ken de beleidsaanwiizingen en beleidsaanbevelingen (opgenomen in Normen II,
Den Haag; september 1992). De beleidsaanwijzingen voor een onderzoek in een
omgangsregeling na echtschelding zijn opgenomen in hoofdstuk [V van ge-
noemd Normen ll-rapporu

Op basts van de mif verstekte gÍ,gevens constateer ik dac

l. de raad het onderzoek naar de mogeliilheid tan de voortretdng van een
omgangsregeling nan de heer Zander met ziin línd volgens het voorgeschrerrcn
beleid heeft onderzoctrt

2. de raad het nodig acàtte een deetundige te ra$pleger om een b€dd te
krtJgen yan de sltuade rnn bet kind; ' :\

3. de weergave ln het rapport zorgnildig ls De menlng van zowd de rader ab de
moeder komen voldoade-rnar-voren (Overlgenr mert ik op dat een deÍzoc&
ni€t lB geridrt op waarhetdsndnding, maar op de mqdtjlàeden dle beldg
pardien hebtÉn on ln het geschil een oplocsing te vtnden);
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4. ln het Íapport de menlngen van de betrokkenen duidelijk worden ondenchel
den rran de visle en de conclusie van de raadsonderzoeker;

5. de onderzoeker In zijn visie uitgebreid ingaat op de situatie en op de (on)mo-
gelljkheden die hif zieq

6. de htnr Tandet niet heeft willen reageren op het concept dat hem ls voorge-
legd-

lk ben van menlng dat de raad zorgvuldig en ln overeenstemmlng met het
vasqestelde beleid het betreffende onderzoek heeft verrlcht
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