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Aanleiding:
Afgelopen maand heeft het programma De Monitor van KRO-NCRV aandacht gevraagd
toename van kind-problematiek in pleeggezinnen. De ChristenUnie fractie heeft nav
deze uitzending de volgende artikel 38 vragen aan het college van Gouda:
1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending van De Monitor van 3
februari 2019 over uithuisgeplaatste kinderen, en herkent u de gesignaleerde
zorgen in de context van Gouda?
2. Kunt u aangeven of het aantal voortijdige beëindigingen van
pleegzorgplaatsingen (breakdowns) in Gouda (Midden-Holland), afwijkt van het
genoemde landelijk percentage van 45%?
3. In het gesprek met lector Residentiele jeugdzorg, dhr Peer van den Helm, wordt
gesuggereerd dat de keus voor pleegzorg, landelijk gezien, vooral financieel
gedreven is. Herkent het college van Gouda dit beeld en kunt u dat toelichten?
4. Als reactie heeft de VNG aangegeven ‘de financieel gedreven focus op pleegzorg’
niet te herkennen maar wel in gesprek te willen gaan over de hoogte van de
tarieven. Welke noodzaak en mogelijkheden ziet het college om de tariefstelling
van pleegzorg in Midden-Holland te wijzigen?
5. Kan het college inzicht geven in het aantal plaatsingen van kinderen in pleegzorg,
gezinshuizen en instellingen (Behandelgroep Verblijf) in 2018 als ook de
tariefstelling hiervoor per etmaal?
6. Kunt u aangeven in hoeverre het amendement ‘inhuisplaatsing’ van 5-11-2014
gerealiseerd is in beleid en wat de toename is van het aantal inhuisplaatsingen
(pleegzorg en gezinshuis) tussen 2015 en 2019?
7. Kan het college per zorgaanbieder voor pleegzorg aangeven wat de
ondersteuning is die pleegouders ontvangen van desbetreffende aanbieders?
8. Is het college tevreden met deze ondersteuning aan pleegouders of bent u van
plan om deze ondersteuning te intensiveren om mogelijke breakdowns te
voorkomen?
9. In hoeverre sluit het tarief van Midden-Holland voor Pleegzorg (€ 40,20 per
etmaal) aan bij het advies van de VNG? Is dit tarief volgens u voldoende voor
zowel de wettelijk vastgestelde pleegzorgvergoeding als ook de ondersteuning
door pleegzorginstellingen?
10. Met de art38 ‘inhuisplaatsing’ van 26-05-2016 is de vraag naar het eigene van
gezinshuizen onbeantwoord gebleven. Kunt u aangeven of gecontracteerde
aanbieders voor gezinshuizen zich conformeren aan de beschrijving van de
Diensten Wmo – Jeugd mbt ‘een normaal gezin in een normale wijk’?
11. Kan het college aangeven in hoeverre gecontracteerde aanbieders voor Pleegzorg
werken met de ‘Monitor Pleegzorg’ van het NJI? Is het college van mening dat dit
wenselijk is voor het verbeteren van de kwaliteit van de pleegzorgbegeleiding?
Wout Schonewille

