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reactie advies samenwerkingsafspraken en regeling bijzondere kosten pleegzorg 

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein, 

VERZONDEN 
- 9 JUN 2016 

Op 9 mei jl. hebben wij uw positief advies inzake samenwerkingsafspraken en regeling bijzondere 
kosten pleegzorg ontvangen. Wij willen u bedanken voor het uitgebrachte advies en de daarin 
vervatte kanttekeningen. Voordat we ingaan op uw kanttekeningen maken we een algemene 
opmerking. De samenwerkingsafspraken pleegzorg Noord-Limburg zijn afgeleid van een landelijk 
protocol samenwerkingsafspraken. Uiteraard hebben we de Noord-Limburgse aspecten hierin 
verwerkt, maar we hebben het protocol zo veel mogelijk gevolgd. Als er in de toekomst landelijk 
wijzigingen komen, is het namelijk gemakkelijker om deze wijzigingen te implementeren in onze 
samenwerkingsafspraken. 

Hieronder volgt per kanttekening een reactie. 

1. 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. 

Jaarlijks worden samenwerkingsafspraken op allerlei onderdelen van de jeugdhulp geëvalueerd. 
Dit gebeurt altijd in gezamenlijkheid door de partijen die de afspraken hebben opgesteld. Samen 
evalueren maakt dat we samen kunnen doorontwikkelen. De gemeenten van Noord-Limburg 
hebben samen met Bureau Jeugdzorg Limburg, Rubicon en de William Schrikker Groep de 
samenwerkingsafspraken pleegzorg geëvalueerd. Meerwaarde van evaluatie door een 
onafhankelijke partij is pas aan de orde als de samenwerking zeer moeizaam verloopt. 

2. 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 regio Noord-Limburg heeft de samenwerkingsafspraken met de Raad voor de 
Kinderbescherming vastgelegd in het Samenwerkingsprotocol Gemeenten Noord- en Midden-
Limburg & Raad voor de Kinderbescherming Zuidoost Nederland. Deze samenwerkingsafspraken 
zijn gemaakt op de schaal van Noord- en Midden-Limburg. De samenwerkingsafspraken pleegzorg 
zijn gemaakt op een kleinere schaal, namelijk de regio Noord-Limburg. 



Een van de partners van de samenwerkingsafspraken pleegzorg is de gecertificeerde instelling. 
Het onderdeel jeugdreclassering is hiermee geborgd. 

3. 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.pleegzora.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 visie op pleegzorg bestaat uit 17 kernpunten. Dit zijn dezelfde kernpunten als van Pleegzorg 
Nederland waar u naar verwijst. Alle kinderen hebben rechten. Pleegkinderen hebben net als 
andere kinderen die jeugdhulp ontvangen nog een aantal bijzondere rechten. Dit zijn 

o recht op informatie 
o recht op privacy 
o recht op contact met familie 
« recht op dossierinzage 
o recht om je eigen mening te geven 
• recht om een klacht in te dienen 
o recht om te vragen om een bijzondere curator 
o recht om te praten met de kinderrechter 

Het recht op informatie, contact met familie en het recht om je eigen mening te geven zijn verwerkt 
in de kernpunten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 en 11. 

Daarnaast is bij de uitgangspunten verwoord dat voor een goede besluitvorming binnen pleegzorg 
het een voorwaarde is dat de besluitvorming voor alle partijen transparant is. Het kind, de ouders 
en pleegouders worden altijd (tenzij dit niet mogelijk is, of schadelijk voor het kind) betrokken bij 
besluitvorming. 

De andere bijzondere rechten van pleegkinderen zijn onlosmakelijk verbonden met jeugdhulp. De 
pleegzorgaanbieder informeert het pleegkind over zijn/haar rechten. Dit is opgenomen in de 
samenwerkingsafspraken bij 3.3. 

4. 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. 

De essentie van het concept Positieve Gezondheid is om mensen in hun kracht te houden of te 
krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces. Ook is er aandacht voor sociale en fysieke 
factoren die bevorderen dat iemand het vermogen ('ability') heeft die kracht te ontwikkelen. De 
samenwerkingsafspraken pleegzorg gaan uit van "Pleegzorg Limburg". Dit concept heeft dezelfde 
facetten als Positieve Gezondheid in zich, en is specifiek gericht op pleegzorg. Het opnemen van 
concept Positieve Gezondheid in de visie en samenwerkingsafspraken heeft naar onze mening 
dan ook geen meerwaarde. 

5. 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. 

Wij zijn het met u eens dat pleegouders een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren. In 
voorkomende gevallen zullen we dit gegeven betrekken bij de toepassing van de participatiewet 
met name voor een eventuele tegenprestatie. 
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6. 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. 

Op langere termijn kunnen de richtbedragen voor bijzondere kosten aangepast worden. Dit heeft 
dan financiële gevolgen. Dit zullen we opnemen in het collegevoorstel. U adviseert het college de 
ontwikkeling goed te monitoren. Afspraak is dat de zorgaanbieder jaarlijks de werkelijke bijzondere 
kosten pleegzorg van het voorgaande jaar aan de gemeenten in Noord-Limburg overlegt. Op deze 
manier kunnen we de ontwikkeling van de bijzondere kosten goed monitoren. 

Wij vertrouwen erop u met bovenstaande antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd en 
danken u nogmaals voor het advies. 

Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaak het 
zaaknummer 1894/2015/649218 te vermelden. 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van Peel en Maas, 

wethoud 

R.F.H. Janssen 

MA* 
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