
Vijf vragen aan het college 
van burgemeester en 
wethouders
Om het onderwerp pleegzorg op de kaart te zetten in jouw gemeente, heeft de NVP 

vijf vragen gemaakt die raadsleden kunnen stellen aan het college van burgemeester 

en wethouders in jouw gemeente. Het zijn vragen die pleegzorg in de breedte op de  

agenda zetten. Door het stellen van deze vragen wordt de gemeente aangezet om écht 

over het onderwerp pleegzorg na te denken en zo komen verbeterpunten aan het licht.

Vragen (laten) stellen
Als pleegouder kun je deze vragen onder de aandacht brengen bij raadsleden in jouw gemeente. Mail of bel een raadslid 

en vraag of je een keer met hem of haar kunt afspreken. Je kunt dan vertellen wat jou als pleegouder bezighoudt en wat 

je zou willen dat er verandert op het gebied van pleegzorg in jouw gemeente. Wie de raadsleden in jouw gemeente zijn, 

kun je op de website van de gemeente vinden. Meestal staan er achter de namen e-mailadressen. 

Tijdens de afspraak neem je de vragen mee en leg je uit waarom het voor jou en voor andere pleeggezinnen in je  

gemeente belangrijk is dat deze punten goed geregeld worden. Je kunt er voor kiezen om het raadslid alle vijf de vragen 

te geven, maar je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld één of twee vragen eruit te lichten waarvan het onderwerp heel 

belangrijk is omdat dat nog niet goed geregeld is. Als een afspraak maken niet lukt, kun je een raadslid altijd een e-mail 

of brief sturen met daarin de vraag of er aandacht voor jouw vragen kan komen.

Aan de slag!
Wees niet te bescheiden en denk niet: de gemeenteraad zal wel weten wat nodig is voor goede pleegzorg. Als pleegouder 

ben jij de expert op het gebied van pleegzorg. Een raadslid kent hooguit een paar hoofdlijnen: zij hebben jouw input nodig 

om het onderwerp op de agenda te krijgen. En realiseer je dat als er niet over een onderwerp gepraat wordt, het onder-

werp niet bestaat! Zorg dus voor aandacht door de juiste vragen te stellen. Zo wordt het college van B&W gedwongen een 

antwoord te geven en met het onderwerp aan de slag te gaan.

Andere onderwerpen
De vijf vragen die de NVP heeft gemaakt, vormen geen volledige lijst van onderwerpen. Er zijn uiteraard veel meer onder-

werpen waar je als pleegouder vragen over zou willen (laten) stellen in de gemeenteraad. Is er een onderwerp dat jij heel 

graag onder de aandacht wilt brengen, maar vind je het formuleren van een goede vraag ingewikkeld? We denken graag 

met je mee! Neem daarvoor contact op met Jorien via jkruijswijkjansen@denvp.nl of 030 293 1500. H
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• 1. Aantallen 
Inzicht krijgen in hoe de pleegzorg in uw gemeente geregeld is, begint met weten hoeveel pleegkinderen de gemeente telt en in hoeveel pleeg- 

gezinnen zij worden opgevangen. Daarbij moet er ook worden gekeken naar diversiteit van de gezinnen wat betreft culturele achtergrond, zodat 

er voor ieder pleegkind een geschikt gezin is.

• Hoeveel pleegkinderen telt uw gemeente? En in hoeveel pleeggezinnen worden zij opgevangen? Is het aantal pleeggezinnen voldoende om 

alle kinderen die opvang nodig hebben een plaats te bieden? Zo ja, wat gaat u doen om het huidige aantal pleeggezinnen op peil te houden? Zo 

nee, wat voor acties gaat u inzetten om nieuwe pleeggezinnen te werven? Wat doet uw gemeente om pleeggezinnen met verschillende culturele 

achtergronden te werven? 

• 2. Verlengde pleegzorg
Wanneer een pleegkind 18 wordt, stopt officieel de pleegzorgplaatsing omdat het kind geacht wordt volwassen te zijn. Maar in de Jeugdwet staat 

dat verlengde pleegzorg tot 23 jaar mogelijk moet zijn als daar aanleiding toe is. De verlenging moet officieel aangevraagd worden: veel pleeg-

ouders ervaren deze extra administratie als belastend. Ook moet er regelmatig (bijvoorbeeld elk half jaar) worden gecheckt of er nog verlengde 

pleegzorg nodig is. Dit levert stress op bij pleegkinderen, want wat als de indicatiesteller besluit dat de indicatie niet verlengd wordt? Als de plaatsing 

beëindigd wordt, staan pleegouders er alleen voor: zij krijgen geen begeleiding meer en ook geen pleegzorgvergoeding. In de praktijk laten pleeg-

ouders hun pleegkinderen niet vertrekken omdat ze 18 zijn geworden. Maar de ondersteuning voor de pleeggezinnen stopt wel. De onzekerheid 

die dit oplevert is heel onwenselijk.

• Op welke manier is verlengde pleegzorg in uw gemeente geregeld en hoe kunnen pleegouders dit voor hun pleegkind aanvragen? Hoe gaat u 

ervoor zorgen dat kinderen die gebaat zijn bij verlengde pleegzorg ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor deze verlenging, zonder dat het 

aanvragen pleegouders moeite kost?

• 3. Vergoeding van kosten
Wanneer een pleeggezin extra kosten maakt voor het pleegkind kunnen zij aanspraak maken op de bijzondere kostenregeling van de pleegzorg- 

organisatie. Kosten die gemaakt worden voor bijvoorbeeld zwemlessen, een beugel en sport vallen onder de bijzondere kosten, maar pleegzorgor-

ganisaties kunnen zelf beslissen welke kosten vergoed worden en het is vaak niet inzichtelijk hoe zij hier mee omgaan. 

• Op welke manier heeft de gemeente afspraken gemaakt met de pleegzorgorganisatie over het vergoeden van bijzondere kosten? Dat wil zeg-

gen: niet-alledaagse kosten die niet binnen de reguliere pleegzorgvergoeding vallen, maar die pleegouders moeten maken voor hun pleegkind? 

Op welke manier worden pleegouders bekend gemaakt met deze regelingen, zodat zij aanspraak kunnen maken op deze vergoeding van kosten?

• 4. Extra scholing
Omdat de problematiek van pleegkinderen steeds zwaarder wordt, zullen pleegouders steeds meer competenties moeten bezitten om de juiste 

zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan hun pleegkind. Bij aanvang van een pleegzorgplaatsing beschikken pleegouders niet altijd over de 

benodigde competenties: deze zullen door scholing ontwikkeld moeten worden. De verantwoordelijkheid voor die scholing ligt bij de pleegzorgor-

ganisaties. 

• Hoe waarborgt uw gemeente dat er voldoende middelen beschikbaar zijn bij de pleegzorgorganisaties waardoor zij een sluitend scholings- en 

ondersteuningsaanbod aan pleegouders kunnen (blijven) bieden?

• 5. Extra ondersteuning en voorkomen van voortijdig beëindigen van de pleegzorgplaatsing
Er dreigt een tekort aan pleegouders in Nederland. In de Jeugdwet staat dat alle kinderen ‘zo thuis mogelijk’ moeten opgroeien en zo min mogelijk 

in instellingen moeten verblijven. Pleegouders nemen de zorg op zich van kinderen met uiteenlopende problemen en pleegzorgorganisaties wor-

den geacht om pleegouders extra ondersteuning te bieden in de begeleiding. Daarbij is het voor de continuïteit van de begeleiding van belang dat 

pleegouders met zo min mogelijk hulpverleners te maken hebben omdat dat de meeste rust geeft.

• Op welke manier kunnen pleegouders in uw gemeente extra ondersteuning krijgen wanneer zij de zorg op zich nemen voor kinderen met  

uiteenlopende problemen? Welke afspraken zijn daarover gemaakt met de pleegzorgorganisatie en waar bestaat die ondersteuning uit? Hoe  

garandeert de gemeente dat er vanuit de pleegzorgorganisatie voldoende aanbod en naleving van de afspraken daarover is, om voortijdig 

afbreken van de pleegzorgplaatsing te voorkomen? Op welke manier ondersteunt de gemeente de pleegzorgorganisatie en de jeugdbescher-

mingsorganisatie om ervoor te zorgen dat er minder hulpverleners in een gezin hoeven te zijn?
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