
 
 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
Schriftelijke vragen art. 33 RvO 

Van : Nellejet van Tilburg/ CDA 

Datum indiening : 
   31 januari 2018 

Betreft : Pleegzorg 

Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 26 februari 2018 

 

De overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg is lastig. Dat geldt zeker ook voor de pleegzorg. Er is een 
concrete maatregel om pleegkinderen te helpen: het is mogelijk om de zorg voor pleegkinderen te verlengen 
totdat ze 21 jaar zijn.  

 

Wettelijk is geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige jongeren 
betekent dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen. Sinds de decentralisatie 
van de Jeugdwet hebben gemeenten de mogelijkheid om de pleegzorg te verlengen. CDA wil dat de gemeente 
daar gebruik van maakt en heeft daarover de volgende vragen 

De CDA-fractie heeft hierover de volgende vragen:  
 

1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de 
pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?  

2. Welke ervaring zijn hiermee opgedaan?   

3. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?  
 

De overgang naar de volwassen leeftijd is een cruciaal moment in het leven van veel jongeren en dit geldt 
zeker voor jongeren in pleegzorg. Het college heeft hier aandacht voor en staat dan ook positief tegenover 
verlengde jeugdzorg, waaronder verlengde pleegzorg. 
 
Wanneer een jeugdige of zorgaanbieder aangeeft dat verlengde jeugdzorg nodig is, dan zetten we dit in de 
praktijk vrijwel altijd in. Voor pleegzorg is dit nog niet voorgekomen. Navraag leert dat in 2017 vier 
pleegkinderen uit Gooise Meren 18 jaar geworden, maar dat geen enkele keer verlengde pleegzorg is 
aangevraagd. Op dit moment woont in onze gemeente één jongere van 17 in een pleeggezin. 
 

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. 

4. Zijn u klachten/meldingen bekend dat in Gooise Meren  gehanteerde tarieven naar pleegzorgaanbieders 
onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren?  

5.       Zo nee, bent u bereid hier actief naar te informeren?  
 
In deze regio volgen we de vastgestelde tarieven van het NIBUD als pleegzorgvergoeding voor 
pleegouders. Daarnaast ontvangen de aanbieders het op basis van kostprijsonderzoek vastgestelde tarief 
voor de begeleiding die zij bieden.  
 
Aanbieders van jeugdzorg hebben vorig jaar de overstap moeten maken van subsidie naar 
persoonsvolgende financiering op basis van uurtarieven. Voor aanbieders is deze omslag bedrijfsmatig 
lastig, maar zij kunnen hun taken op basis van de uurtarieven wel uitvoeren. We zijn via de Regio steeds 



met elkaar in gesprek, weten dus waar aanbieders tegenaan lopen en proberen bedrijfsmatige knelpunten 
waar mogelijk op te lossen. 
 

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? 

 
Het college vindt dat we pleegzorg moeten verlengen zo lang als nodig, maar dat het ook een taak is van 
de pleegzorgaanbieder om te zorgen dat de jongere op een goede manier wordt voorbereid op 
zelfstandigheid.  Anders verschuiven we het probleem slechts. Hierover moeten we dus goede afspraken 
maken met aanbieders. Dit sluit ook aan op het speerpunt in de begroting waarbij we een goede aanpak 
willen voor jongeren van 16 tot 27 jaar. We verwachten hiervan geen (negatieve) financiële consequenties, 
mocht dit in de loop van het jaar veranderen, wordt u hier uiteraard over geïnformeerd. 
 
 
 
 
 


