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Onderwerp: betreft vragen ex artikel 35 RvO over pleegzorg
Geachte heer/mevrouw,
U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 35 Reglement van Orde op 13 februari 2018
met betrekking tot pleegzorg aan het college van burgemeester en wethouders gesteld:

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? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te

3.
4.
5.
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inventariseren en de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?
Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?
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?
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?
Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze
gemeente inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren?

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt:
ln 2017 is hier vier keer gebruik van gemaakt en in 2018 drie keer. Over 2015 en
2016 hebben wij geen aantallen beschikbaar in verband met de opstart van het
registratie systeem en de lumpsum financiering van grote aanbieders.
Wijzijn bereid om onze ervaringen te inventariseren en de raad geanonimiseerd te
informeren hierover.
Op dit moment is er één jongere van 17 jaar in pleegzorg bij ons bekend.
Vanuit de regionale samenwerking met de pleegzorgaanbieders is de ervaring dat het
tarief toereikend is. Wel wordt de discussie gevoerd wat onder pleegzorgbegeleiding
valt en wat onder de aanwezige specialistische zorg in het gezin. Ook speelt er een
discussie over de geringe beschikbaarheid van de vergoeding bijzondere kosten. ln
de regio West-Brabant West zijn de bijzondere kosten opgenomen in het tarief van
pleegzorg en zelfs een deel verhoogd. Het tekort / de werving van pleeggezinnen
blijft een aandachtspunt. Wij zijn in gesprek met pleegzorgaanbieders dat betekent
dat wij geen extra uitvraag zullen doen.
Wij hebben die vraag nog niet ontvangen, als deze wordt gesteld zullen wijonze
ervaring delen. Vraag 6 en 7 zijn op dit moment niet aan de orde.
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