Zoals afgesproken doe ik u hierbij informatie toekomen ter voorbereiding op het inspreken van
pleegouder Goldsteen bij de commissievergadering op 28 november.
In het kader van de week van de pleegzorg zal de heer Goldsteen, pleegouder in de gemeente
Schagen, bij de commissie aandacht vragen voor pleegzorg.
Naast zijn persoonlijke verhaal vraagt hij aandacht voor drie zaken:
Te kort aan pleeggezinnen
In Schagen wonen 40 pleeggezinnen. Toch zijn er nog te kort pleeggezinnen.
Bij uithuisplaatsing is pleegzorg meestal de eerste keus omdat een kind zijn of haar leven kan
voortzetten in een gezinssituatie. Een ander thuis.
In de regio Noord-Holland noord wachten ongeveer 50 kinderen op een juist pleeggezin.
Kan de commissie helpen bij de werving van pleeggezinnen?
Een overzicht van pleeggezinnen per gemeente
Verlengde pleegzorg
Voor kinderen die 18 jaar zijn stopt jeugdhulp. Ook voor kinderen die bij een pleeggezin wonen. De
meeste kinderen zijn op hun 18e jaar nog niet klaar voor zelfstandigheid. En pleegouders kunnen niet
altijd de financiële middelen vinden om deze kinderen te begeleiden totdat ze op hun eigen benen
kunnen staan.
Hierbij vindt u een link over een onderzoek naar de voordelen van verlengde pleegzorg:
https://www.gezinspiratieplein.nl/actueel/nieuws/320-test-in-een-oogopslag-de-plussen-vanverlengde-pleegzorg
Pleegzorgfonds Noord-Holland
Pleegouders maken soms kosten waarvoor de pleegvergoeding niet toereikend is en die ook vanuit
andere bronnen niet vergoed kunnen worden. Bijv. kosten voor een opleiding of kleine verbouwing
voor een extra slaapkamer.
In 2009 zette de provincie Noord-Holland hiervoor het noodfonds op. Bij de transitie is dit fonds in
beheer gekomen bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Uit de notulen blijkt dat het fonds op raakt.
Gemeenten reserveren dan zelf geld om deze kosten te betalen.
Het geld helpt voorkomen dat pleegouder om financiële redenen stoppen of aspirant pleegouders
om deze reden afhaken.
Als er vragen zijn die de heer Goldsteen niet kan beantwoorden, dan kunt u zich wenden tot Parlan
Jeugdhulp, Meggelien de Weijer. T. 088-124 00 00.
Met vriendelijke groet,
Evelien Priester

