Technische vragen van de heer Huisman (D66) over ingekomen stuk 09. van
maandag 2 december 2019 (incl. bijlage)
In bijgevoegde brief vindt u de reactie die wij als jeugdzorgregio naar de pleegouderraad hebben
gestuurd. Deze brief is ook namens onze gemeente verzonden aan de pleegouderraad. Er staat
een gesprek gepland op 4 december a.s.
N.a.v. ingekomen stuk 09 maandagvergaderingen de volgende vragen:
1. Op welke manier gaat het college de informatievoorziening aangaande ontwikkelingen rondom
Juzt aan pleeggezinnen in onze gemeente vormgeven?
Wij hebben in oktober/ begin november alle pleegzorgouders in onze gemeente een brief gestuurd om
hen te informeren. In deze brief hebben wij hen de mogelijkheid geboden om bij vragen of zorgen
contact op te nemen met het CJG. Tot op heden hebben wij geen telefoontjes gehad.
2. Hoe gaat het college de ondersteuning en aanvullende hulpvoorziening voor pleeggezinnen
borgen in een tijd waarin grote verschuivingen zijn te verwachten?
We hebben voor alle vormen van zorg die Juzt biedt een plan liggen dat op dit moment wordt
uitgevoerd. Onderdeel van dit plan is de zorg die onze jongeren ontvangen in overleg opvolgen. Dit
houdt in dat we in contact zijn getreden met ouders en/ of jeugdigen en maatwerk bieden. Strekking is
dat kortlopende trajecten afgemaakt kunnen worden. Langlopende complexe trajecten worden
overgenomen door andere aanbieders. Voor Pleegzorg geldt dat wij nog een contract hebben tot eind
2020 en in de loop van 2020 pas wijzigingen zullen aanbrengen. Uitgangspunt bij alle wijzigingen is dat
het in overleg gaat met de client en een overstap verantwoord moet zijn zodat het zorgtraject zo mijn
mogelijk wordt doorkruist.
3. Hoe gaat het college de pleeggezinnen in onze gemeente betrekken bij de aanpassingen van
het zorgsysteem?
In de brief kunt u lezen dat wij de pleegouderraad namens de pleeggezinnen zullen betrekken bij het
opstellen van de nieuwe pleegzorg. Wij gaan o.a. daarover met hen in gesprek op 4 december.

