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1. Inleiding 

Een wezenlijk deel van de pleegzorgplaatsingen mislukt. Dat is schadelijk voor de ontwikkeling 

van kinderen en het heeft gevolgen voor de kosten van jeugdhulp. Daarom is in 2020 in het 

kader van de transformatiesubsidies besloten tot het uitvoeren van een pilot Pleegzorg+. Via 

deze pilot wordt op creatieve wijze ondersteuning geboden aan pleegkinderen en -ouders. 

Concrete doelen van de pilot zijn: 

a) bij een dreigende ‘breakdown’ de draagkracht van een pleeggezin verhogen; 

b) het aantal ongewenste overplaatsingen van kinderen verminderen met 25% tot 40%; 

c) op basis van de ervaringen lessen trekken voor de toekomst.  

 

De betrokken zorgaanbieders hebben begin januari 2021 gemeld dat de subsidie nagenoeg is 

uitgeput. Er is daarop een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Het resultaat van de pilot tot nu toe 

is dat van 27 pleegkinderen bij wie een breakdown een reëel risico werd geacht deze 

breakdown zich slechts bij 4 kinderen heeft voorgedaan1.  

 

2. Gevraagd besluit  

Het AB wordt gevraagd te besluiten tot: 

• Vaststellen van de verleningsbeschikking Pleegzorg+ voor penvoerder Enver (namens de in 

opdracht A gecontracteerde pleegzorgaanbieders) voor de periode 1 mei tot en met 31 

december 2021 voor een maximaal subsidiebedrag van € 228.025,- 

 

Dit besluit is een hamerstuk. 

 

3. Toelichting  

Zoals in de inleiding is vermeld mislukt een wezenlijk percentage pleegzorgplaatsingen. Dit 

heeft negatieve gevolgen voor de betreffende kinderen en leidt tot een toename van de kosten 

van jeugdhulp. Zo moet een deel van deze kinderen in een instelling worden geplaatst en wordt 

hun traject daardoor intensiever en langduriger dan beoogd. In de regiovisie is vermeld dat de 

gemeenten de ambitie hebben om de mogelijkheden van pleegzorg op te rekken door de 

begeleiding zo te organiseren dat pleegouders nooit afhaken. Hierbij wordt opgemerkt dat dit om 

inzet kan vragen van ambulante jeugdhulp, pleegzorgbegeleiding maar ook uit de Wet 

maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals hulp bij het huishouden.  

 

Verloop pilot 

Tijdens de pilot is een veelheid aan vormen van ondersteuning ingezet. Deze werden meest 

gericht op het verlichten van de druk op pleegouders. Ondersteuning varieerde van een 
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verbouwing van een woning tot huiswerkbegeleiding en huishoudelijke hulp. Het resultaat van 

de pilot tot nu toe is dat van 27 pleegkinderen bij wie een breakdown een reëel risico werd 

geacht deze breakdown zich slechts bij 4 kinderen heeft voorgedaan. Pleegzorgbegeleiders zijn 

blij met deze mogelijkheid om pleegouders te ondersteunen. Behalve dat hiermee een 

breakdown wordt voorkomen draagt dit ook bij aan het behouden van pleegouders. 

 

De pilot is in eerste instantie toegekend voor het kalenderjaar 2020. Vanwege Corona is de 

maximale looptijd hiervan met een half jaar verlengd tot halverwege 2021. In januari 2021 is het 

toegekende budget van € 345.917,- geheel besteed. Beoogd wordt de ervaringen uit de 

transformatiepilot (die aansluiten bij de in de regiovisie vermelde ambitie) te betrekken bij de 

inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2023.  

 

Voorstel 

Om te voorkomen dat de kennis en ervaring die nu is opgedaan in de periode tot 2023 verdwijnt 

wordt in samenspraak met de controller van de uitvoeringsorganisatie voorgesteld ook voor het 

restant van 2021 dit kalenderjaar budget beschikbaar te stellen. Eind dit jaar wordt bezien of de 

resultaten ook dit jaar positief zijn. Dit mede op basis van een dit jaar door KPMG uit te voeren 

(kwantitatieve) evaluatie van alle transformatieprojecten en een door de academische 

werkplaats STRAW uit te voeren kwalitatieve toets. Op basis van de uitkomst hiervan wordt 

bezien of deze subsidie in 2022 moet worden gecontinueerd.  

 

Opvallende zaken in de huidige pilot: 

1. De subsidie is een aantal keer ingezet om in spoedeisende situaties snelle inzet van 

ambulante jeugdhulp mogelijk te maken. Aan de zorgaanbieders is gemeld dat dit niet meer 

is toegestaan. Deze subsidie moet niet worden gebruikt om wachtlijsten te omzeilen. In de 

regiovisie is genoemd dat bij inzet van pleegzorg direct ambulante jeugdhulp beschikbaar 

moet zijn. Ingaande 2023 zal dit dus zijn geborgd.  

2. De subsidie is ook ingezet voor zaken als huishoudelijke hulp, een verbouwing en taxikosten 

voor schoolvervoer. In de regiovisie is vermeld dat onder meer hulp bij het huishouden vanuit 

de Wmo ook bij pleeggezinnen moet kunnen worden ingezet. Met de gemeenten moet 

worden besproken of en zo ja hoe dit kan worden geregeld.  

 

4. Consequenties 

Financiële consequenties: 

Voor de periode van mei - december 2021 betreft de subsidie een bedrag van € 228.025,-. Dit 

bedrag is opgebouwd uit 50 trajecten x gemiddeld € 4.200,- + € 18.025,- voor projectleiding en 

administratieve ondersteuning. Het voorstel past binnen de bestedingsdoelen van opdracht A in 

de begroting. Het plan leidt tot meerkosten in opdracht A maar gaat gepaard met minderkosten 

in de opdrachten B/C en heeft dus per saldo geen negatief effect op het rekeningresultaat over 

2021.  
Personele / Juridische consequenties: 

N.v.t. 

 

5. Vervolgprocedure 

Communicatie: N.v.t. 

Planning: 

Na akkoord AB: 

- Verleningsbeschikking versturen.   


