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1. Inleiding 

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Kinderombudsman en intern onderzoek is 

gebleken dat er geen afspraken zijn gemaakt over de vergoedingen van de kosten van zak-, 

kleed-, leef-, wasgeld en onderwijskosten, indien de ouders dit niet kunnen of willen betalen. Dit 

geldt specifiek voor jeugdigen met een voogdij- of OTS maatregel met verblijf in een niet zijnde 

WLZ-instelling. De GRJR heeft een lokale oplossing bedacht. Deze afspraken zorgen ervoor dat 

het voor alle partijen helder is op welke manier en welke kosten gedeclareerd mogen worden. 

Met als doel dat alle kinderen in onze regio kunnen worden voorzien van de basisbehoeften en 

niet buiten de boot vallen.  

 

2. Gevraagd besluit  

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot: 

- Vaststelling van de maximale vergoedingen die de gemeente moet vergoeden.  

- Vaststelling dat de jeugdhulpinstellingen en GI’s verantwoordelijk zijn voor het 

aanspreken van de ouders.  

- Vaststelling van de manier van declareren door de jeugdhulpinstelling.  

 

Dit besluit is een hamerstuk. 

 

3. Toelichting  

• Gemeenten, zorgaanbieders en GI’s worden geraakt door dit besluit. De gemeenten 

moeten door het besluit actie gaan ondernemen.  

• De maximale vergoedingen voor zak- en kleedgeld zijn gebaseerd op de Nibud normen. 

• Wat er wordt verstaan onder de overige kosten (leef- en wasgeld en reis- en 

onderwijskosten) moeten nog worden uitgewerkt. Ook de maximale vergoedingen die 

de gemeenten hiervoor wilt financieren staan nog open.  

 

4. Consequenties 

Financiële consequenties: 

De financiële consequenties hangt af van het aantal kinderen dat onder deze regeling valt 

binnen de verantwoordelijke gemeente. Hierover zijn nog geen ervaring cijfers beschikbaar. 

 

Personele consequenties: 

Niet van toepassing. 

 
  

Aan  : AB 

Datum vergadering : 16-04-2021 

Van  : DB 

Behandelend ambtenaar : Simon Wittenbols en Anthoinette Matulessy 

Onderwerp : Afspraken vergoedingen bij voogdij en verblijf 

Bijlage(n)  : 1) 20210224 Afspraken vergoedingen bij voogdij en verblijf 
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Juridische consequenties: 

Niet van toepassing. 

 

5. Vervolgprocedure 

 

Communicatie: 

• Na besluitvorming worden de afspraken door de GRJR naar de zorgaanbieders 

gecommuniceerd per mail.  

• Na besluitvorming zijn de AOJ-leden verantwoordelijk om dit bij hen gemeente onder de 

aandacht te brengen en de bedrijfsvoering daarop in te richten.  

• Na besluitvorming zal de GRJR de afspraken op de website vermelden. Dit kan 

eventueel in de vorm van een factsheet.  

• Suggestie: gemeenten kunnen door middel van een brochure de ouders informeren 

over hun verantwoordelijkheid bij OTS en verblijf.  

 

Planning: 

• Vanaf de besluitvorming op 16-04-2021 vindt binnen een maand de communicatie 

plaats naar de betrokken partijen.  

 

  


