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Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden
voor pleegzorg. Dit is één van de vormen van jeugdhulp. In onze provincie is
momenteel het pleegzorgfonds één van de fondsen waarop pleegouders een
beroep kunnen doen. Het pleegzorgfonds komt pas in aanmerking als er geen
mogelijkheid is om gebruik te maken van één van de andere fondsen
(voorliggende voorzieningen), zoals bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds. De
voorliggende voorzieningen zijn daarnaast vaak ingesteld voor minima. Niet alle
pleegouders komen hiervoor in aanmerking. Het pleegzorgfonds is in het najaar
van 2018 leeg en de provincie heeft aangegeven dit fonds niet verder te vullen. De
gemeenten van Zuid-Kennemerland en de IJmond willen graag een
pleegzorgvriendelijk beleid voeren inclusief heldere afspraken met de
pleegzorgaanbieders over de vergoeding bijzondere kosten.
Daarom wordt voorgesteld om met een addendum te regelen dat – gedurende de
plaatsing - de op basis van het woonplaatsbeginsel verantwoordelijke gemeente
een bedrag van € 1,66 per kind per dag vergoed aan de pleegzorgaanbieder. Dit
draagt bij aan de vermindering van financiële lasten van pleegouders, draagt bij
aan de werving van pleegouders en duidelijkheid voor de pleegzorgaanbieders.
Daarnaast leidt dit tot vermindering van de administratieve druk van de
pleegzorgaanbieders.

Behandelvoorstel voor
commissie

Niet van toepassing

Relevante eerdere
besluiten



Informatienota Definitieve gunning Jeugd, Wmo en vrijgevestigden
(2017/260606) zoals door de Commissie Samenleving ter kennisgeving
aangenomen op 22-02-2018.

Kenmerk: 2018/787020

1/5

Besluit College
d.d. 11 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. Het tarief voor pleegzorg te verhogen met € 1,66 per etmaal met ingang van 1
januari 2019.
2. Het addendum bijzondere kosten pleegzorg bij de overeenkomst Wmo 2015
en Jeugdwet vast te stellen.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Op dit moment groeien in de gemeente Haarlem zo’n 232 kinderen voor korte of lange tijd op buiten
het gezin. Het college is van mening dat kinderen het beste af zijn in een gezinssituatie. Het college
zet er zich dan ook voor in dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Dit betekent dat er eerst wordt
gekeken of een kind terecht kan bij andere leden van de familie (netwerkpleegzorg), dan een
vervangend pleeggezin of gezinshuis. Pas als het echt niet anders kan een residentiele instelling.
Juist pleegzorg maakt het mogelijk om kinderen in een gezinsvorm op te laten groeien wanneer dit in
het eigen gezin (tijdelijk) niet mogelijk is. Pleegzorg neemt dan ook een belangrijke positie binnen
ons zorglandschap in. Pleegouders zijn geen zorgprofessionals maar bieden wel zeer essentiële hulp
aan een kwetsbare groep kinderen. We willen pleegouders in staat stellen om deze belangrijke rol
goed te vervullen. Naast de inhoudelijke noodzaak is pleegzorg ook een stuk minder kostbaar dan
andere residentiele voorzieningen, waardoor de zorg ook goedkoper wordt.
De kosten voor pleegouders kunnen aanzienlijk oplopen. Vaak worden pleegouders geconfronteerd
met extra kosten waarin de reguliere pleegzorgvergoeding niet voorziet en waarvoor pleegouders
ook op geen enkele andere wijze voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen, zoals
bijvoorbeeld psychologische onderzoeken die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden of de
kosten voor schoolexcursies. Tijdens spiegelgesprekken met pleegouders die op 19 september 2017
zijn gevoerd kwam naar voren dat dit voor sommige pleegouders een belemmering kan vormen om
pleegouder te worden. Zij voelen zich belast door ingewikkelde procedures en financiële
onzekerheid. Landelijke onderzoeken en de handreiking pleegzorgvergoeding van de VNG
ondersteunen dit beeld.
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De richtlijn bijzondere kosten
In onze provincie is momenteel het pleegzorgfonds één van de fondsen waarop pleegouders een
beroep kunnen doen. Het pleegzorgfonds komt pas in aanmerking als er geen mogelijkheid is om
gebruik te maken van één van de andere fondsen (voorliggende voorzieningen), zoals bijvoorbeeld
het Jeugdsportfonds. De voorliggende voorzieningen zijn daarnaast vaak ingesteld voor minima. Niet
alle pleegouders komen hiervoor in aanmerking.
Het pleegzorgfonds is in het najaar van 2018 leeg en de provincie heeft aangegeven dit fonds niet
verder te vullen. De gemeenten van Zuid-Kennemerland en de IJmond willen graag een pleegzorg
stimulerend beleid voeren inclusief heldere afspraken met de pleegzorgaanbieders over de
vergoeding bijzondere kosten. Gemeenten hebben op dit gebied een grote beleidsvrijheid. In overleg
met de pleegzorgaanbieders in de regio is een richtlijn opgesteld op basis waarvan de
pleegzorgaanbieders de ouders tegemoet kunnen komen in de bijzondere kosten die niet vanuit de
reguliere vergoeding vergoed worden. De afspraken zijn vastgelegd in een addendum bij de huidige
overeenkomsten met aanbieders pleegzorg.
2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1.Het tarief voor pleegzorg te verhogen met € 1,66 per etmaal met ingang van 1
januari 2019.
2.Het addendum bijzondere kosten pleegzorg bij de overeenkomst Wmo 2015 en
Jeugdwet vast te stellen.
3. Beoogd resultaat
Met het addendum wordt geregeld dat er budget beschikbaar blijft om bijzondere kosten van
pleegzorg te dekken die op geen enkele andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen. Dit kan
pleegzorg stimuleren, werving bevorderen en eventuele belemmeringen om pleegouder te worden,
kunnen hiermee (deels) worden weggenomen.
4. Argumenten
1. Het besluit past in het ingezet beleid
Het besluit past binnen programma 2. Ondersteuning en zorg van de programmabegroting. In
beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd. Verder heeft de gemeente bij de inkoop van specialistische
jeugdhulp en Wmo begeleiding per 1 januari 2018 het belang van inzet op pleegzorg als volgt
onderschreven: ‘Door pleegzorg kan een jeugdige opgroeien in een situatie die lijkt op een normale
gezinssituatie. De pleegouders verzorgen, voeden op en borgen de gezondheid en veiligheid van de
jeugdige, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen.’ Ook past het besluit binnen de Jeugdwet en het
daaruit volgend landelijk Actieplan Zorg voor de Jeugd. Actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk
laten opgroeien.

Kenmerk: 2018/787020

3/5

2. Het besluit draagt bij aan de financiële ontlasting van pleegouders
Vaak worden pleegouders geconfronteerd met extra kosten waarin de reguliere pleegzorgvergoeding
niet voorziet en waarvoor pleegouders ook op geen enkele andere wijze voor vergoeding in
aanmerking komen.
3. Het besluit draagt bij aan de werving van pleegouders
We denken dat het tegemoet komen van pleegouders in de bijzondere kosten bijdraagt aan de
werving van pleegouders. Uit de spiegelgesprekken met pleegouders die op 19 september 2017 zijn
gevoerd kwam naar voren dat dit voor sommige pleegouders dat hoge kosten een belemmering kan
vormen om pleegouder te worden.
4. Het besluit draagt bij aan vermindering van de administratieve druk voor de pleegzorgaanbieders
Voor pleegzorgaanbieders is zo heel duidelijk welke bedrag beschikbaar is voor de vergoeding van
bijzondere kosten die door de pleegouders worden gemaakt.
We vragen de pleegzorgaanbieders om over 2019 een verantwoording in te dienen die inzicht geeft
in de ontvangen aanvragen bijzondere kosten, de beslissing hierop en het bedrag dat is vergoed. Dit
ten behoeve van het gesprek of de beschikbare middelen passend zijn of dat bijstelling van het
bedrag en/of afspraken nodig is. Er vindt geen afrekening plaats. Indien er geen reden is tot wijziging,
wordt voor de volgende jaren geen verantwoording gevraagd.
5. Financiën
Pleegzorg is een stuk minder kostbaar dan andere residentiele voorzieningen. De kosten voor
residentiele zorg variëren van € 160,00 tot € 450,00 per etmaal, afhankelijk van de zorgzwaarte.
De kosten voor pleegzorg bedragen per 2019 per etmaal € 41,54, inclusief de bijdrage voor
bijzondere kosten à € 1,66.
Op dit moment zitten 134 kinderen in pleegzorg. (48.910 etmalen).
48.910 etmalen x € 1,66 = circa € 81.000. Dit wordt gefinancierd uit het budget jeugdhulp.
Het bestaande tarief voor pleegzorg wordt met € 1,66 per etmaal verhoogd en aan de betrokken
pleegzorgaanbieder uitgekeerd.
5. Risico’s en kanttekeningen
N.v.t.
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6. Uitvoering
Na besluitvorming en ondertekening treedt het Addendum op 1 januari 2019 in werking. Na
besluitvorming worden de pleegzorgaanbieders geïnformeerd over dit besluit door toezending van
het Addendum.
7. Bijlagen
1. Addendum bij de Overeenkomst Wmo 2015 en Jeugdwet
2. Richtlijn bijzondere kosten pleegzorg
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