Artikel 40 vragen over pleegzorg
Met de transitie en de nieuwe jeugdwet valt ook pleegzorg onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente. Pleegzorg heeft echter een aantal specifieke kenmerken waardoor er wellicht ook specifieke
vragen, knelpunten en behoeften ontstaan. Pleegzorg is een vorm van 24-uurs zorg door vrijwilligers met
een onkostenvergoeding en is een voorziening die we als gemeente bijzonder mogen waarderen als
vorm van jeugdhulp.
In verband met het woonplaatsbeginsel kunnen er allerlei situaties voorkomen die niet standaard zijn.
Biologische ouders wonen in Woerden en het kind in een pleeggezin elders. Of een kind van elders
woont in een pleeggezin in Woerden. Daarnaast maakt het ook uit wie het gezag heeft om te bepalen
welke gemeente verantwoordelijk is voor de pleegzorg.
Kortom, geen standaardvorm van zorg die vraagt om maatwerk en ook om inzicht in de specifieke vragen
en knelpunten waar zowel de biologische ouders, als de pleegouders, als de jeugdzorgorganisatie mee
kunnen worstelen.
De pleegouderraad van Youke heeft een brief gestuurd naar onze gemeente met vragen. Deze brief is
voor Progressief Woerden aanleiding tot het stellen van onderstaande serie artikel 40 vragen.
Algemeen:





Is bekend met hoeveel pleegouders en hoeveel pleegkinderen bij benadering Woerden te maken
heeft? Hoeveel Woerdense kinderen worden door pleegouders in Woerden verzorgd? Hoeveel
Woerdense kinderen wonen bij pleegouders elders?
Is er een pleegzorgcase meegenomen in onze pilot I-PGB?
Wordt er bij iéder kind dat niet meer thuis kan wonen gekeken of er een mogelijkheid in een
pleeggezin danwel gezinshuis is, alvorens over te gaan tot plaatsing in een instelling?
Wordt bij ieder kind dat niet meer thuis kan wonen een familiegroepsplan geschreven met
onafhankelijke ondersteuning, om te garanderen dat ouders en het netwerk de mogelijkheden
van bijvoorbeeld een netwerkpleeggezin hebben overwogen?

Woerden Wijzer:




Is Woerden Wijzer voldoende op de hoogte van pleegzorg en de specifieke kanten hiervan? Hoe
ondersteunt en adviseert Woerden Wijzer pleegouders en jeugdzorgorganisaties bij vragen over
indicaties, vergoedingen, zorgvragen, etc?
Hoe verloopt dat met pleegouders die niet in Woerden wonen maar wel wegens het
woonplaatsbeginsel met Woerden te maken hebben voldoende in beeld zijn en kunnen
terugvallen op onze gemeente voor hulp en advies?
Idem wat betreft pleegouders die wel in Woerden wonen maar wegens het woonplaatsbeginsel
niet onder Woerden vallen maar wel gebruik maken van Woerdense zorgvoorzieningen (bijv
jeugdGGZ) ?

De transitie


Is bekend of er specifieke knelpunten zijn met betrekking tot de transitie in de pleegzorg en
welke zijn dat?













Zijn er afspraken gemaakt/ contracten gesloten met jeugdzorgorganisaties mbt pleegzorg? Welk
type contracten en afspraken met welke organisaties?
Hoe gaat de gemeente om met pleegzorgorganisaties waar pleegouders van Woerden (al dan
niet wonend in Woerden) onder vallen en waar geen contract mee is?
Hoe borgt de gemeente Woerden continuïteit van de lopende pleegzorgbeleiding als het gaat
om organisatie en begeleiding?
Hoe wordt de tevredenheid van pleegouders over deze belangrijke ondersteuning en begeleiding
gemeten?
Wat is de ambitie van de gemeente voor de tevredenheid van pleegouders over de
ondersteuning en begeleiding, zodat ze hun belangrijke taak ook volhouden in tijden dat het wat
moeilijker gaat?
Hoe verloopt de informatieoverdracht van de diverse jeugdzorgorganisaties naar de gemeente?
Hoe ziet de gemeente de continuïteit van pleegzorg na 2016 en hoe wil de gemeente deze
borgen?
Werft de gemeente ook zelf actief nieuwe pleegouders, zodat Woerdense kinderen in de buurt
naar school kunnen blijven gaan en vrienden kunnen behouden, mits de veiligheid niet in het
geding is?
Hoe worden pleegouders in onze gemeente geïnformeerd over de veranderingen ten gevolge
van de transitie en het beleid van de gemeente Woerden in 2015 en daarna? Nb: zoals de
pleegouderraad van Youke aangeeft worden ouders het liefst rechtstreeks door de gemeente
geïnformeerd.
Hoe houdt de gemeente contact met pleegouders in onze gemeente en stimuleert zij het
onderlinge contact tussen de pleegouders?

Vergoedingen




Is de gemeente op de hoogte van rijksbeleid ten aanzien van de pleegzorgvergoeding? Wat is de
verwachting van de gemeente Woerden op dat gebied na 2016?
Hoe gaat de gemeente om met het vergoeden van de bijzondere kosten (een fiets, een pc, etc)
die niet past binnen de pleegzorgvergoeding?
Niet ieder kind (pleegkind of kind dat thuis woont) is op de 18e verjaardag al in staat volledig
voor zichzelf te zorgen. Wat gebeurt er met kinderen die 18 jaar worden, maar nog niet op
zichzelf kunnen wonen? Welke vergoeding krijgen pleegouders dan nog?
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