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Geachte mevrouw Doornhof -Molenaar,
ln uw brief van 5 juli 2017 stelt u ons, op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad, een aantal vragen. Bij elke vraag wordt de beantwoording gevoegd
:

1. Deelt het college met de CDA-fractie het standpunt dat de opvang van kinderen waar de situatie het

thuis wonen niet toelaat van groot belang is?

Antw: het college bevestigt dit belang.
2. Kan het college aangeven hoeveel pleeggezinnen er in de afgelopen jaren beschikbaar waren?

Antw: Het aantal beschikbare pleeggezinnen is in zijn totaliteit in onze regio - anders dan elders in het
land - toegenomen. Hierdoor is in onze regio ( en dus ook in Nijkerk) geen tekort aan pleeggezinnen,
zo vernamen wijvan de pleeggezinnencentrale. Er is ook geen overschot.
3. Kan het college aangeven of er ook in de gemeente Nijkerk het aantal aanmeldingen van
Pleeggezinnen in 2015 en 2016 is afgenomen. Zo ja, is de oorzaak daarvan aan te geven?

Antw: Pleegzorg voor Nijkerkse kinderen wordt uitgevoerd door de volgende instellingen: De Rading,
Lindenhout, Youke, William Schrikker Pleegzorg, Timon. Het totaal aantal aangemelde pleegezinnen

vanuit Nijkerk is op dit moment niet bekend. Dit is nagevraagd bij Pleegzorg Nederland. Youke heeft
laten weten B bestandsgezinnen en 6 netwerkpleeggezinnen in Nijkerk te hebben.
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in totaal 50 Nijkerkse jeugdigen in pleeggezinnen zijn geplaatst. ln de eerste helft van

2017 zilndat23jeugdigen. Datgeefteen stabiel beeld. De plaatsing kan een Nijkerks pleeggezin zijn,
maar dat hoeft niet zo te zijn als de match tusssen wat het kind nodig heeft en het pleeggezin dat
vraagt. Pleegzorg is in Nederland regionaal georganiseerd. ledere pleegzorg-organisatie:

-

is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen bij pleegouders

biedt verschillende vormen van opvang, zoals weekendopvang, vakantieopvang, dagopvang,
crisisopvang en opvang voor korte of voor langere duur
geeft voorlichting op scholen en aan pleegkinderen, pleegouders en ouders

werft nieuwe pleegouders en bereidt hen voor op het pleegouderschap
ondersteunt en begeleidt pleegouders en hun kinderen, pleegkinderen en ouders.

4. ls het college voornemens meer duidelijkheid te geven over de financiële situatie inzake de
vergoeding voor de pleeggezinnen? Zo ja, op welke wijze gaat u dat vorm geven?
Antwoord: De rijksoverheid stelt jaarlijks het basisbedrag voor de pleegvergoeding vast in de Regeling
Pleegvergoeding. De pleegvergoeding is afhankelijk van de leeftijd van het pleegkind.
De Regeling Pleegvergoeding 2017 is onderdeel van de Regeling Jeugdwet. ln artikel 5.3 zijn regels
over de vergoeding van bijzondere kosten opgenomen. Er heeft het College geen signaal bereikt dat
de vergoeding voor pleeggezinnen een knelpunt zou inhouden waar het College op zou moeten
acteren.
5. /s er budget gereserveerd voor de pleegopvang in onze gemeente? Zo ja wat rs de besfendigheid
van dit budget voor de komende jaren?

Antwoord: Er wordt voldoende budget voor deze hulpvorm beschikbaar gesteld. Het budget
beantwoordt aan de vraag naar pleegzorg.

6. Welke mogelijkheden ziet het college om pleegopvang in onze gemeente meer te stimuleren?
Antwoord: Jaarlijks wordt door Pleegzorg Nederland een Week van de Pleegzorg georganiseerd.
Voor 2017 vindt dit plaats van 1 Um 8 november. Er wordt dan landelijk aandacht gevraagd voor het
belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Het College is ook voornemens in Nijkerk hier
aandacht voor te vragen.
Er is landelijk een campagne "Supergewone mensen gezocht" Ook deze campagne heeft als doel
meer pleegouders te werven.
Gemeenten die recent zelf hebben geïnvesteerd in een dergelijk campagne, geven aan dat dit niet
heeft geleid tot een significante toename van het aantal nieuwe pleeggezinnen. Ondanks dat staan
pleegzorgaanbieders positief ten aanzien van dergelijk campagnes en kunnen gemeenten hier ook
een bijdrage aan leveren. Daarnaast geven zij aan dat het meerwaarde heeft om het op grotere
schaal (regio FoodValley) te organiseren.
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Voor een aanvullende lokale campagne zijn nu geen middelen gereserveerd. Dit is ook niet
noodzakelijk nu gezien het feit dat er voldoende pleeggezinnen beschikbaar zijn.
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,

de burgem

Qò
de heer

drs. G.D. Renkema
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