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Artikel 43-vragen inzake borgen pleegzorgvergoeding 18+

Geachte heren Achten en Dekker,

Ter beantwoording van de door u gestelde vragen op grond van artikel 43 van het Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad met betrekking tot
borgen pleegzorgvergoeding 18+ delen wij u, met opneming van de inleiding, het volgende mede.

ln juni 2016 ontvingen wij het bericht over pleegzorg die verandert als jongeren 18 jaar worden
daardoor voor de wet volwassen zijn. Bijzonder hoogleraar Mw. Femmie Juffer geeft aan dat de
jeugdhulp en pleegzorgvergoedingen bij 18 jaar stoppen en de l8 jarige zelf geacht wordt alles
te regelen. Ze pleit in haar boek voor het verlengen van pleegzorg na het 18" levensjaar van de
jongere. Gemeenten mogen deze jongeren tot hun 23" jaar verlengde hulpverlening geven,
waarbij de pleegouders de pleegvergoeding behouden. ledere gemeente kan het beleid hierin
zelf bepalen. Naar aanleiding hiervan stelt D66 u de volgende vragen:

Vraag

Kan een jongere tussen l8 en 23 jaar in de pleegzorg in de gemeente
Roermond een beroep doen op deze verlengde pleegzorgvergoeding?
Wanneer een pleegkind ongeveer 16 jaar is, wordt langzaam vooruit gekeken naar
het bereiken van de leeftijd van 18 jaar en wat naar verwachting het beste
toekomstperspectief voor dit kind vanaf 18 jaar zou ziln. Wanneer pleegzorg ook na
het 18e jaar de beste perspectieven biedt, kan er verlengde pleegzorg worden
ingezet (tot maximaal 23 jaar). lndien dit van toepassing is, kunnen pleegouders
(dus niet het pleegkind zelf) een beroep doen op de verlenging van de
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Yrcag2.

Kan een jongere tussen

l8

en 23 jaar, indien hij/zij hulpbehoevend blijft en
een veilige thuisbasis nodig heeft, aanspraak maken op voortgezette

pleegzorg?
Antwoord.

Zie hiertoe ook het antwoord op vraag 1. Als een verlenging van pleegzorg na de
18e verjaardag de best passende oplossing is voor een pleegkind, kan deze
pleegzorg inderdaad tot een leeftijd van maximaal 23 jaar worden verlengd.

Vraag 3.

Heeft de gemeente Roermond een beleid in deze ontwikkeld?

Antwoord

De gemeente Roermond onderschrijft de verlengde pleegzorg wanneer dat de best
passende oplossing is. Pleegzorg staat echter in brede zin op de agenda van onze
gemeente. Hiervoor verwijzen wij u graag naar het slotwoord in deze brief.

Vraag 4.

lndien dit niet het geval is, bent u dan bereid dit alsnog te doen?

Antwoord

Ook hiervoor verwijzen wij u graag naar het slotwoord in deze brief.

Vraag

Op welke wijze zijn/worden pleegouders en hun pleegkinderen op de hoogte

5.

gesteld van deze regeling?
Antwoord

Direct bij de start van de inzet van pleegzorg worden pleegouders gewezen op de
mogelijkheden van regelingen en (bijzondere) vergoedingen. Bovendien wordt deze
informatie ook op de website van de pleegzorgaanbieder geplaatst, zodat
pleegouders deze informatie altijd kunnen nazten.

Slotwoord
Op dit moment staat pleegzorg nadrukkelijk op de transformatieagenda van alle gemeenten in de
provincie Limburg en specifiek voor de gemeente Roermond.
Alle gemeenten in de provincie Limburg hebben de handen in elkaar geslagen en faciliteren in juli een
bijeenkomst over pleegzorg in de gemeente Roermond. De gemeente Roermond heeft in het
organiseren van deze bijeenkomst de regie op zich genomen, met name ook omdat uit het onlangs
aan de commissie Burgers en Welzijn gepresenteerde onderzoek 'Gebruik getoetst. Zicht op zorg en
ondersteuning van de Roermondse jeugd' (Verwey Jonker lnstituut) is gebleken dat Roermond relatief
'hoog scoort' op het aantal kinderen in pleegzorg als dit wordt vergeleken met het Nederlands
gemiddelde en met de gemeenten in de regio Midden-Limburg. ln de voorbereidingsgroep voor de
bijeenkomst zijn professionals, maar vooral ook pleegouders uitgedaagd om input te leveren voor

deze bijeenkomst. Uitgangspunt voor deze bijeenkomst is steeds geweest dat ouders, pleegouders en
pleegkinderen centraal staan. Pleegouders hebben sturing gegeven aan gespreksthema's: zij hebben
op basis van eigen ervaringen aangegeven op welke vlakken zij nog kansen zien voor verbetering van
pleegzorg. Deze thema's variëren van verbeterpunten op het vlak van communicatie en
samenwerking, tot het voorkomen van uitval ('breakdown') en het werven van nieuwe pleeggezinnen.
Deze bijeenkomst en de bijeenkomst die hieraan vooraf gaat specifiek met pleegkinderen zullen naar
verwachting voldoende nieuwe transformatie-input voor beleid opleveren. Onze gemeente heeft
hiermee een basis gelegd om concreet aan de slag te gaan met deze uit het eerder genoemde
onderzoek genoemde doelgroep.
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Een kopie van deze brief is aan de overige leden van de raad gezonden.
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