
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

Geachte heer De Ruiter, 

 

Namens de fractie van het CDA stelde u vragen ingevolge van artikel 12 van het Reglement van Orde 

van de gemeenteraad over pleegzorg tot 21 jaar. Hierbij beantwoorden wij uw vragen. Voor de duide-

lijkheid herhalen wij eerst uw vragen, waarna wij de vragen beantwoorden. 

 
1. Hoe vaak heeft de gemeente sinds de decentralisatie van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de 

pleegzorg te verlengen na de 18e verjaardag?  

 

Jaar Aantal jeugdigen 18+ pleegzorg 

2015 1 

2016 0 

2017 0 

 

In totaal over de 3 jaren was er 1 unieke jeugdige 18+ met pleegzorg. 

 

2. Welke ervaring zijn hiermee opgedaan? Of bent u bereid de ervaringen hiermee te inventariseren en 

de raad hierover (geanonimiseerd) te informeren?  

 

Er wordt gebruik gemaakt van verlengde pleegzorg als de jeugdige na de 18e verjaardag bij het pleeg-

gezin wil blijven en er een noodzaak is in relatie tot opvoeden en opgroeien. Dit wordt vastgesteld door 

de jeugdprofessional en indien van toepassing in samenwerking met de gecertificeerde instelling, die 

tot het 18e jaar betrokken kan zijn. 

 

3. Hoe veel jongeren van 17 zijn er momenteel in de pleegzorg in onze gemeente?  

 

Op het moment ontvangen 2 jeugdigen van 17 jaar en ouder in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

pleegzorg. 

 
Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met 

de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van 

het kind. 

 
4. Zijn u klachten/meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven naar pleegzorg-

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

te doen?  
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Er zijn geen klachten en/ of meldingen bekend dat de door onze gemeente gehanteerde tarieven onvol-

doende zijn om alle pleegzorgtaken uit te voeren. Er zijn diverse kanalen om klachten en/ of meldingen 

hierover te doen binnen de jeugdhulp.  

 

5. Het ministerie is een onderzoek gestart naar de vergoeding en de toereikendheid van de pleegzorg-

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

 

Ons is niet bekend dat er een landelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar pleegzorgvergoeding. De Ser-

viceorganisatie Jeugd ZHZ is niet gevraagd een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Wel wordt mo-

menteel een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de tarieven jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

 

Het CDA wil dat de pleegzorg tot het 21e jaar de regel wordt, en bij uitzondering - als het in het pleeg-

gezin niet langer gaat of als jongeren echt toe zijn aan zelfstandigheid - eerder de stap maken om 

pleegzorg af te sluiten en op eigen benen gaan staan.  

 

6. Deelt het college dit uitgangspunt? Zo nee, waarom niet?  

 

Ja, dit hebben we in Hardinxveld-Giessendam al sinds 2015 zo geregeld. Als er behoefte aan is, is 

pleegzorg tot het 21e jaar mogelijk. 

 
7. Zo ja, bent u bereid de mogelijkheden, gevolgen en kosten hiervan voor onze gemeente inzichtelijk 

te maken en de raad hierover te informeren?  

 

Hardinxveld-Giessendam heeft solidariteitsafspraken gemaakt in de regio Zuid-Holland Zuid. Als een 

vraag over verlengde pleegzorg binnenkomt, betalen we hier automatisch aan mee. Bij de berekening 

geldt een cumulatieregeling: een jongere die in 2018 18 jaar wordt, telt ook in 2019 mee. Een schatting 

in de kosten van verlengde pleegzorg zou voor Hardinxveld-Giessendam zijn: 

 

€ 17.665 over 2018 

€ 24.689 over 2019 

€ 30.222 over 2020 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

drs. Robert ’t Hoen MPM Dirk Heijkoop 


