
Beantwoording raadsvragen CDA, Pleegzorg tot 21 jaar, Raad 29 januari 2018

Als gemeente hebben we de (betaling van de) pleegzorg samen georganiseerd via het 
ServiceTeam Jeugd IJsselland. We betalen als gemeente ons aandeel van de kosten op 
basis van een vast percentage. Dus niet per kind. In ons werkgebied zijn Trias en Timon 
partijen die kinderen plaatsen bij pleeggezinnen en de betaling van de pleegvergoeding 
doen. Als gemeente hebben we daarmee niet alle gegevens beschikbaar.  
 
1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik 

gemaakt om de pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?  
2. Welke ervaring zijn hiermee opgedaan? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te 

inventariseren en de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?  
 
Voor zover bekend zijn er geen gevallen van pleegzorg na 18 jaar.  
 
3. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?  
 
Volgens onze gegevens zijn er 23 jongeren in pleegzorg, waarvan er drie 17 jaar zijn.  
 
4. Zijn u klachten/meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven 

naar pleegzorgaanbieders onvoldoende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren? Zo 
nee, bent u bereid een uitvraag te doen?  

 
Er zijn ons geen klachten bekend over de hoogte van de vergoeding aan pleegouders. De 
hoogte van deze vergoeding wordt overigens landelijk vastgesteld. 
 
5. Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de 

pleegzorgvergoeding. Gaat u het ministerie informeren over de ervaringen in onze 
gemeente?  

 
We zijn natuurlijk bereid deze informatie te delen, maar het ligt voor de hand om dat centraal 
te doen via het ServiceTeam.  
 
6. Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt.  

En dat het een uitzondering wordt, om pleegzorg eerder af te sluiten (bv als het in het 
pleeggezin niet (langer) gaat of als de jongere echt toe is aan zelfstandigheid).Deelt het 
college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?  
Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente 
inzichtelijk te maken en de raad hierover te informeren en een voorstel te doen? 

 
Op dit moment is nog geen collegestandpunt ingenomen. Mede gezien het aantal 
pleegkinderen in Dalfsen tot 18 jaar en het ontbreken van de 18+ers is dit nog niet aan de 
orde geweest. Mochten gevallen zich voordoen, u bent van ons gewend dat we ons 
meedenkend opstellen en dan samen naar een oplossing zoeken. 


