Art 39 vragen

Geacht College,
We weten dat uw college de inzet van pleeg- en gezinsouders waardeert en samen met
pleegzorgorganisaties wil investeren in werving en training. We weten dat de werving van nieuwe
pleeggezinnen blijvend onder de aandacht is. Ook weten we dat u aan kinderen, die niet kunnen
opgroeien in de eigen thuissituatie in Oosterhout, een passende en perspectief biedende woonplek wil
bieden bij voorkeur in een gezinsvorm.
Wij hebben vernomen dat de werkdruk voor gezinshuizen en pleeggezinnen, die aan kinderen uit
Oosterhout een woonplek (willen) bieden, groeit enkel vanwege de verhoging van de eisen die onze
gemeente stelt bij de aanbesteding en de verantwoording.
1. Klopt dit? Zo ja, welke nieuwe eisen zijn er nu voor gezinshuizen/pleeggezinnen? Waarom is een
grotere controle op de gezinshuizen/pleeggezinnen gewenst?
2. Gezinshuizen worden al gecontroleerd vanuit diverse organisaties, zoals inspectie van
gezondheidszorg, indien ze een keurmerk dragen vanuit het keurmerk, veiligheidschecks vanuit
CJG, jeugdbescherming, enz.
Wat is de toegevoegde waarde om nog meer eisen/controles vanuit de gemeente richting een
gezinshuis/pleeggezin uit te voeren?
3. Elk gezinshuis huurt een onafhankelijke orthopedagoog in. Deze professional heeft goed zicht op
het reilen en zeilen binnen een gezinshuis. Indien een orthopedagoog hierover zorgen heeft, heeft
ook hij een meldplicht naar de inspectie.
Kan de inspectie de gemeente hierover inlichten?
4. Klopt het dat men nu eist: "de gegadigde dient zich adequaat en afdoende te verzekeren tegen
alle mogelijke aansprakelijkheid (bedrijfs-, wettelijke en beroepsaansprakelijkheid). De polis en het
bewijs van premiebetaling, die niet ouder is dan 1 maand, dient men in te leveren."
De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering bedraagt rond de 4% van de omzet. De
gezinshuizen krijgen geen duidelijkheid van de verzekeraar waarvoor ze dan verzekerd zijn.
Bent u op de hoogte dat er geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor gezinshuizen?
Waarom moeten zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben? Voor welke risico's zijn
ze dan verzekerd?
Bent u op de hoogte dat de gezinshuizen per jaar hun premie betalen?
Bent u op de hoogte dat in deze polis alle kinderen staan vermeld met geboortedatum? Niet alle
kinderen, die op deze polis staan vermeld, hoeven bij de gemeente bekend te zijn omdat ze daar
wonen vanuit een andere gemeente. Hoe ondervangt u dit met de AVG?
Kunt u ons vertellen wat de meerwaarde is van deze nieuwe eis? Voor wie heeft dit een
meerwaarde?
5. Klopt het dat een gezinshuisprofiel een nieuwe eis is? Moet deze bij iedere wijziging in het
gezinshuis opnieuw aangeleverd worden? Wat is hier de meerwaarde van? Hoe past dit bij het
verlagen van de regeldruk?
6. We willen graag dat een kind kan opgroeien in een zo stabiel mogelijke omgeving. Bent u het met
ons eens dat we ernaar moeten streven dat, indien de kinderen niet terug naar huis kunnen, het
kind zo lang mogelijk kan blijven wonen bij het gezinshuis waar hij / zij zich goed en veilig voelt?
Een gezinshuis en de gemeente Oosterhout sluiten voor een bepaalde periode een overeenkomst
af. Voor wat voor een periode wordt deze overeenkomst afgesloten?
Het afsluiten van een overeenkomst brengt veel administratieve handelingen met zich mee, zoals
–weer- een uittreksel van de KVK, een verklaring van de belastingdienst, VOG, enz. Klopt het dat

men nu naast een VOG ook een GVA (gedragsverklaring aanbesteden) moet aanleveren?
Waarom moeten zij dit doen? Kunt u hiervoor de meerwaarde aangeven?
Bij gezinshuizen praten we vaak over langdurige woonzorg. Is het niet logischer dat deze
overeenkomst dan ook voor een langere periode geldt?
Wat als een gezinshuis bij het hernieuwen van de overeenkomst bijvoorbeeld een polis niet kan
overhandigen? Worden de kinderen uit Oosterhout dan direct uit dit gezinshuis gehaald?
Zoals u aangaf tijdens eerdere overleggen en in het beleid, wordt er ook stevig ingezet op werving
van gezinshuizen; in heel Nederland is een tekort aan plaatsen binnen gezinshuizen. Kunt u zich
voorstellen dat er gezinshuizen zijn die liever geen kind uit Oosterhout willen opnemen?
7. Waarom moet er ieder jaar weer, voor elk kind, een nieuwe beschikking komen? Naast dat dit tijd
en geld kost, niet alleen voor de ambtenaren binnen de gemeente maar ook voor o.a. de
gezinshuisouders en gezinsvoogd, kan het soms ook spanningen oproepen.
In afwachting op uw reactie,
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