Betreft: Schriftelijke vragen omtrent Pleegzorg
Datum: 31-1-2018
Geacht college,
In juni 2017 luidde Pleegzorg Nederland de noodklok.1 De instantie maakt zich grote
zorgen over een dreigend tekort aan pleegouders. Het aantal nieuwe pleeggezinnen
neemt substantieel af, terwijl de vraag juist toeneemt. Tijdens de
commissievergadering Bewonerszaken van 28 juni 2017 heeft het CDA zowel
schriftelijk als mondeling bij agendapunt 6 ‘Raadsvoorstel inzake plan van aanpak
transformatie jeugdhulp’ de wethouder gevraagd, dan wel verzocht, om een
actievere rol te spelen in het geven van bekendheid aan pleegzorg en in het werven
van pleegouders. De wethouder zegde toe hiermee aan de slag te gaan. 2 Inmiddels
zijn we ruim een half jaar verder. Het CDA is benieuwd welke stappen er inmiddels
zijn gezet.
 Vraag 1: Hoeveel pleegkinderen wonen er in de gemeente Boekel en hoeveel
pleeggezinnen zijn er in de gemeente Boekel?
 Vraag 2: Welke concrete actie(s) heeft de wethouder inmiddels ondernomen
– eventueel samen met Pleegzorg Nederland en omliggende gemeenten –
teneinde het werven van nieuwe pleegouders?
Pleegkinderen verdienen een veilig en stabiel thuis, ook als ze 18 zijn. Jongeren zijn
niet opeens volwassen als de kalender vertelt dat ze 18 jaar zijn geworden. Wel
worden er op dat moment allerlei volwassen keuzes verwacht. Over wonen,
opleiding, over inkomen, over werk, over zorg en ondersteuning. Wettelijk is
geregeld dat de pleegzorg en de vergoeding na het 18e jaar ophoudt. Voor sommige
jongeren betekent dit, 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.
 Vraag 3: Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e
verjaardag?
Het CDA wil dat 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
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zelfstandigheid - eerder de stap maken om pleegzorg af te sluiten en op eigen benen
gaan staan.
 Vraag 4: Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?


Vraag 5: Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan
voor onze gemeente inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren?

Wij zien de antwoordenop deze vragen graag temoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk
dank.
Met vriendelijke groeten,
Fractie CDA Boekel-Venhorst

