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Geacht college, 
 
 

De Adviesraad heeft kennis genomen van het beslisdocument inzake Pleegzorg ( 
samenwerkingsafspraken en regeling bijzondere kosten) met bijbehorend dossier. Aan dit voorstel 
ligt een regionaal, interactief proces ten grondslag, het geen de mate van beïnvloeding op 
gemeentelijk niveau onder druk zet. Dit thema heeft de aandacht van de Adviesraden in de regio. De 
Adviesraad komt hierop graag terug tijdens een bestuurlijk overleg met het college. 
  
De Adviesraad is in de kern positief over het voorstel. Het ademt de geest van de Transformatie: 
bottom-up benadering, ruimte voor professionals , deregulering , flexibilisering. Wel plaatst de 
adviesraad een aantal kritische kanttekeningen.  
  
De Adviesraad stelt vast dat sprake is van een “interne” evaluatie. De Adviesraad adviseert uw 
college in deze en vergelijkbare gevallen te opteren voor evaluatie door een onafhankelijke partij. 
  
De Adviesraad mist bij de partners in de samenwerkingsafspraken belangrijke  partijen als de Raad 
voor de Kinderbescherming, de Kinderrechter en de Jeugdreclassering.  Zelfs als dit –vanwege de 
formele positie van deze instanties- geen haalbare kaart zou zijn, is de (transparante) visie  van deze 
instanties op de samenwerkingsafspraken –gezien het relatief grote aantal gedwongen plaatsingen- 
van essentieel belang. 
  
De rechten van de pleegkinderen blijven in de gezamenlijke visie op pleegzorg onderbelicht. De 
Adviesraad  adviseert uw college deze beter in de samenwerkingsafspraken te verankeren. Pleegzorg 
Nederland (www.pleegzorg.nl) biedt op haar website een overzicht met zeventien kernpunten 
waarnaar kan worden verwezen. Overigens is ook het VN Verdrag voor de rechten van mensen met 
een handicap in dezen relevant. 
  
De Adviesraad adviseert uw college het concept van Positieve Gezondheid (Dr. Machteld Huber) in 
de genoemde visie én in de samenwerkingsafspraken op te nemen. Ook in het geval van pleegzorg 
verdient integraliteit (“heel de mens”, in dit geval “heel het pleegkind”) de aandacht. 
  
Pleegouders leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De Adviesraad adviseert uw college 
deze als zodanig te erkennen, óók in het kader van de toepassing van de Participatiewet. 
  
In het beslisdocument wordt aangegeven dat het voorstel niet leidt tot financiële gevolgen. Voor de 
korte termijn zal dit zo zijn, voor de langere termijn kan er wel opwaartse druk ontstaan. De 
adviesraad adviseert uw college de ontwikkeling in dezen goed te monitoren. 
  
  
  
Met vriendelijke groeten  
namens de Adviesraad Sociaal Domein Peel en Maas, 
  
  
  
J. Knapen, 
voorzitter 
 

http://www.pleegzorg.nl/

