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Op 5 oktober 2020 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink 
van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het 
Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het college 
van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake 
Vrijwillige pleegzorg.

Pleegzorg

Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich. 
Eigen familie en bekenden kunnen een kind ook opvangen. Deze vrijwillige pleegzorg komt tot 
stand in goed overleg tussen ouders, het kind en hulpverleners. De gemeente moet dit 
goedkeuren, dan pas kan dit traject worden opgepakt. Dit is heel wat anders dan onvrijwillige 
uithuisplaatsing opgelegd door de rechter de zgn. OTS

De Partij voor de Vrijheid heeft enkele vragen t.a.v. deze vrijwillige pleegzorg:

1. Is de verantwoordelijk wethouder het eens met onze omschrijving vrijwillige pleegzorg? Zo 
nee waarom niet?

Dit is deels de omschrijving van de vrijwillige pleegzorg. In de omschrijving worden de termen 
vrijwillige pleegzorg, uithuisplaatsing en ots door elkaar gebruikt. Hieronder vindt u een 
beschrijving van de verschillende trajecten.

Pleegzorg Nederland gaat in op de verschillende vormen van pleegzorg:  
https://pleegzorg.nl/pleegzorg/soorten-pleegzorg-2/ 
Een kinderrechter spreekt in geval van een onveilige situatie voor het kind een onder 
toezichtstelling (OTS) uit. Is de situatie thuis zodanig onveilig dan beslist de kinderrechter ook 
dat het kind uithuisgeplaatst wordt. Het kind wordt in een “zo thuis mogelijke omgeving” 
opgevangen en daarom het liefst in een pleeggezin geplaatst en niet bv in een 24-uurs 
voorziening bij een instelling. Kinderen waarbij de kinderrechter beslist dat zij niet thuis kunnen 
wonen, kunnen ook door eigen familie en bekenden worden opgevangen. Als dit een 
geformaliseerde plaatsing is, dat wil zeggen een pleegzorgaanbieder biedt de begeleiding en 
het gezin ontvangt een pleegzorgvergoeding dan gaat het om een netwerkpleegzorg. Mochten 
bekenden/familie het kind opvangen zonder deze begeleiding en vergoeding dan gaat het om 
een informele plaatsing.

Als er geen betrokkenheid is van een kinderrechter dan vindt de netwerkpleegzorg of de 
informele plaatsing in het vrijwillig kader plaats. Zowel in het vrijwillig als gedwongen kader 
wordt overlegd met het kind, biologische ouders, pleeggezin en hulpverleners. De gemeente 
geeft de beschikking af voor jeugdhulp in het vrijwillig kader dus ook voor pleegzorg in het 
vrijwillig kader. 

2. Is het college met ons eens dat de gemeente nooit dwingend deze vrijwillige pleegzorg kan 
opleggen, zonder dat alle partijen, dus ook de ouders het daarover eens zijn? Of zijn er 
wettelijke uitzonderingen, die ons niet bekend zijn?

De gemeente kan geen dwingende jeugdhulp, dus ook geen gedwongen pleegzorg, inzetten. 
Er is altijd overleg met ouders en andere relevante betrokkenen. Wel is het zo dat er situaties 
zijn waarbij de ene ouder wel en de andere ouder niet akkoord is met een plaatsing of dat een 
kind langdurig bij een pleeggezin woont en de biologische ouders het kind weer thuis willen 
opvangen wat voor het kind ingrijpend is. Dit zijn ingewikkelde situaties waarbij maatwerk nodig 
is en het belang van het kind altijd voorop zal staan. 

https://pleegzorg.nl/pleegzorg/soorten-pleegzorg-2/


3. Is het college met ons eens dat ouders na akkoord te zijn gegaan met de vrijwillige pleegzorg, 
door omstandigheden tijdens het traject zelf kunnen onderbreken / stopzetten? Indien u dat 
niet met ons eens bent, kunt u ons dan uitleggen waarom niet?

Ja, ouders kunnen de plaatsing in het vrijwillig kader beëindigen. Het belang van het kind staat 
echter altijd voorop. Woont het kind bijvoorbeeld al jaren bij het pleeggezin dan is beëindiging 
van de plaatsing niet zomaar mogelijk. 

Als ouders de plaatsing in het vrijwillig kader willen beëindigen maken ze dit kenbaar aan het 
wijkteam en de pleegzorgaanbieder. In sommige gevallen hebben ouders de toestemming van 
de pleegouders nodig om de plaatsing te kunnen beëindigen. Namelijk wanneer de plaatsing in 
het pleeggezin een jaar of langer heeft geduurd. De pleegouders kunnen zich dan op het 
zogenaamde “blokkaderecht” beroepen. De ouder met gezag (vrijwillig kader) moet de rechter 
dan om toestemming vragen wanneer de pleegouders geen toestemming verlenen voor het 
beëindigen van de plaatsing. Dit geldt voor geformaliseerde plaatsingen. Bij informele plaatsingen 
is het aan de betrokkenen zelf en is er geen sprake van blokkaderecht.

5. Wie is de eindverantwoordelijke voor de goedkeuring bij de gemeente Enschede waardoor 
pleegouders betaald krijgen vanuit de gemeentekas?

Wijkteams zijn eindverantwoordelijk voor de goedkeuring. De toegang tot de jeugdhulp verloopt 
in Enschede via de wijkteams, daar valt de pleegzorg ook onder. De pleegzorgaanbieder 
screent of het gezin geschikt is om het kind op te vangen, biedt de begeleiding aan het gezin 
en betaalt de pleegzorgvergoeding aan de pleegouders. 

6. Kunnen de raadsleden een overzicht ontvangen van de kosten en de vergoedingen die dit 
traject met zich meebrengt? 

De 14 Twentse gemeenten hebben pleegzorg ingekocht. Het tarief voor pleegzorg in 2020 is 
42,46 euro per etmaal. De pleegzorgaanbieder ontvangt dit tarief voor werving , selectie , 
matching en begeleiding van pleeggezinnen. De pleegzorgaanbieder betaalt hieruit ook de 
pleegouders een vergoeding. Dit doen zij volgens landelijk vastgestelde richtlijnen: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-
vergoeding-voor-pleegzorg

Hoogte pleegvergoeding 2020
Tabel: basisbedragen pleegvergoeding per kind 2020
Leeftijd pleegkind Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar € 18,89
9 t/m 11 jaar € 19,15
12 t/m 15 jaar € 20,85
16 t/m 17 jaar € 23,02
18 jaar en ouder € 23,26

Soms is het mogelijk om in geval van extra kosten een aanvullende vergoeding te ontvangen. 

7. Zijn deze kosten een andere dan bij een OTS? 
Nee de kosten voor een pleegzorgplaatsing in het vrijwillig kader of in het gedwongen kader 
(ots) zijn hetzelfde. 

8. Is het voorgekomen, dat de verantwoordelijke jeugdhulp bij de gemeente Enschede een 
goedkeuring heeft afgegeven voor vrijwillige uithuisplaatsing zonder akkoord van de betrokken 
ouders?

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vergoeding-voor-pleegzorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/vraag-en-antwoord/krijg-ik-een-vergoeding-voor-pleegzorg


Een plaatsing in het vrijwillig kader is per definitie met toestemming van de ouders, mits zij het 
ouderlijk gezag hebben. Deze situatie kan zich daarom niet voordoen. Wat wel mogelijk is dat 
ouders een plaatsing in het vrijwillig kader tussentijds willen beëindigen en dit niet in het belang 
van het kind is. Als de veiligheid van het kind in het geding is wordt er een melding  gedaan bij 
de Raad voor de Kinderbescherming, waarna er een onderzoek volgt. Alleen de kinderrechter 
kan een gedwongen maatregel opleggen en een jeugdbeschermer aanwijzen die in het kader 
van de maatregel gedwongen jeugdhulp kan inzetten. In acute situaties zal de kinderrechter 
op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gelijk een uitspraak doen over al dan niet 
uithuisplaatsen. 

9. M.a.w. houd de gemeente zich altijd aan de wettelijke richtlijnen vrijwillige pleegzorg?
De gemeente houdt zich aan wet. Wij hebben echter niet alleen te maken met de richtlijnen 
voor pleegzorg maar ook met de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Als 
de veiligheid van het kind in het geding dat is het onze wettelijke verplichting hier tegen op te 
treden. 

Enschede, 3 november 2020

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de loco-Burgemeester,

E.A. Smit N. van den Berg


