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(artikel 41)

Geachte leden van de raad,

Met deze brief beantwoorden we de vragen van de CDA fractie, die zij stellen op grond van artikel 41
van het Reglement van Orde over pleegzorg tot 21 jaar.
Vraag 1
Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de
pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?
Antwoord:
Consulenten van de KrimpenWijzer gaan op huisbezoek bij 17 jarigen om met hen te bespreken wat
er veranderd nu ze 18 jaar worden en wat er eventueel nodig is. Tot op heden is er geen verlenging
van de pleegzorg nodig geweest.
Vraag 2
Welke ervaring zijn hiermee opgedaan? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te inventariseren en
de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?
Antwoord
Niet van toepassing
Vraag 3
Hoeveel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?
Antwoord:
Op dit moment is er één jongere van 17 jaar in pleegzorg.
Vraag 4
Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen
met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede
begeleiding van het kind.
Zijn u klachten/meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven naar
pleegzorgaanbieders onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Zo nee, bent u bereid
een uitvraag te doen? Zo nee, bent u bereid een uitvraag te doen?
Antwoord
De afgelopen jaren zijn er geen formele klachten of bezwaren over dit probleem binnengekomen. Ook
via de KrimpenWijzer zijn er geen signalen bekend. Verder spreken we twee keer per jaar
pleegouders tijdens een ontmoetingsbijeenkomst. Dit is een goed platform om zaken die spelen met
elkaar te bespreken. Ook via dit platform hebben ons geen signalen bereikt.
Vraag 5
Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de
pleegzorgvergoeding. Gaat u het ministerie informeren over de ervaringen in onze gemeente?

Antwoord
De pleegzorgvergoeding wordt landelijk vastgesteld en jaarlijks geindiceerd. Als er een uitvraag komt
van het Ministerie dan zullen we zeker onze ervaringen delen.
Vraag 6 en 7
Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt, en bij uitzondering - als het in het
pleeggezin niet langer gaat of als jongeren echt toe zijn aan zelfstandigheid - eerder de stap maken
om pleegzorg af te sluiten en op eigen benen gaan staan.
6. Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?
7. Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente inzichtelijk
te maken en de raad hierover te informeren?
Antwoord
Het generiek invoeren vinden wij een afweging die primair op rijksniveau thuis hoort. De financiering
dient daar op aangepast te worden. Indien het rijk dit besluit juichen wij dat zeker toe. Wij vragen ook
op regionaal niveau aandacht voor de verlenging van de pleegzorg.
Los van dit alles zijn wij van mening dat we per individu moeten beoordelen wat nodig is.
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