
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Beleidsafspraken verlenging pleegzorg tot 21 jaar 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Platformtaak volgens gemeente 
 

3. Regionaal belang Maken van heldere afspraken en kaders naar 
aanleiding van het verlengen van pleegzorg tot 21 
jaar. 
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5. Advies PHO 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde 
notitie ‘pleegzorg tot 21 jaar’. 

2. In te stemmen met de toevoeging van 
€350.000 voor de pleegzorg tot 21 jaar in 
de begroting jeugdhulp 2019. 

 
6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 
afwijken 

NVT 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

In het kader van het actieprogramma zorg voor de 
jeugd is de bestuurlijke afspraak gemaakt tussen 
het rijk en de VNG dat per 1 juli 2018 pleegzorg 
tot 21 jaar de nieuwe norm is.  
 
In deze notitie wordt uiteengezet wat dit betekent 
voor onze regio en welke beleidsafspraken voor 
de komende tijd gemaakt worden. Tot slot zal 
uiteen gezet worden welke activiteiten de 
komende tijd ondernomen gaan worden om hier 
uitvoering aan te geven.  
 



 

8. Inspraak De voorgenomen beleidsafspraken zijn besproken 
met enkele pleegzorgaanbieders. 
 

9. Financiële gevolgen   2018: Binnen begroting Holland Rijnland 
  2019: Ophoging van de begroting met 

€350.000,-. 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Jeugdwet. 
 

 Eerdere besluitvorming: 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

  



 

Adviesnota PHO  
 

 
 
 
 
 
 

Organisatie:       Regionaal Beleidsteam Jeugdhulp / TWO Jeugdhulp  
 
 
Onderwerp: 
Beleidsafspraken verlenging pleegzorg naar 21 jaar 
 
 
Beslispunten: 

1. In te stemmen met de negen geformuleerde afspraken in de bijgevoegde notitie 
‘Verlenging pleegzorg tot 21 jaar’ tot verder beleid is ontwikkeld op dit onderwerp. 

2. In te stemmen met de toevoeging van €350.000 voor de pleegzorg tot 21 jaar in 
de begroting jeugdhulp 2019. 
 

Inleiding: 
In het kader van het actieprogramma zorg voor de jeugd is de bestuurlijke afspraak 
gemaakt tussen het rijk en de VNG dat per 1 juli 2018 pleegzorg tot 21 jaar de nieuwe 
norm is. Nu is deze norm 18 jaar. Deze bestuurlijke afspraak gaat met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2018 in. 
De verwachting is dat de jeugdwet op dit onderwerp in 2019 aangepast zal zijn. Met deze 
bestuurlijke afspraak wordt afgestapt van het huidige ‘nee, tenzij systeem’, waarbij moet 
worden aangetoond dat pleegzorg vanaf het 18e jaar noodzakelijk is. Er wordt 
overgestapt naar een ‘ja, tenzij systeem’: een pleegzorgrelatie kan alleen eindigen voor 
het 21e jaar wanneer het pleegkind dit zelf wil. Gemeenten worden gevraagd hier 
uitvoering aan te geven door nieuwe pleegzorgplaatsingen standaard tot 21 jaar door te 
laten lopen en/of bestaande trajecten te verlengen. Zie voor de toepassing hiervan in de 
praktijk de verschillende scenario’s in de bijlage. 
In deze notitie wordt uiteengezet wat dit betekent voor onze regio en welke 
beleidsafspraken voor de komende tijd gemaakt worden. Tot slot zal uiteen gezet worden 
welke activiteiten de komende tijd ondernomen gaan worden om hier uitvoering aan te 
geven.  
 
Beoogd effect: 
Door uitwerking van de bestuurlijke afspraak (voorlopig) duidelijkheid te bieden aan 
jeugdigen, ouders, aanbieders en gemeenten over de verlenging van pleegzorg tot 21 
jaar. 
 
Argumenten:  
1.1 Met deze notitie geeft de regio uitvoering aan de landelijke bestuurlijke afspraak 
tussen de VNG, Jeugdzorg Nederland en het Rijk. 
Afgezien van de scenario’s die door de VNG zijn opgesteld, zijn geen verdere kaders 
gegeven voor de uitwerking van de bestuurlijke afspraak. Dit kan tot onduidelijkheid 
leiden. Deze notitie geeft helderheid en kaders. De afspraken uit de notitie gelden tot 
nader order. 
 
1.2 Jongeren in een pleeggezin kunnen hier blijven zo lang als nodig. 
Het is van belang dat ook pleegkinderen, net als jongeren uit het eigen gezin, het  
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pleeggezin verlaten als zij hiertoe in staat zijn of een passende vervolgplek gevonden is.  
Dit is meestal voor pleegkinderen, vanwege de problematiek, nog niet bij 18 jaar. Met  
deze beleidsafspraken kunnen zij langer gebruik maken van de hulp en  
ondersteuning van het gezin en de pleegzorgaanbieder.  
 
2.1 Ter dekking van de verwachte kosten in 2019. 
Er is uitgegaan van de huidige beschikbare informatie omtrent het aantal jongeren in 
pleegzorg en van een voltijd tarief voor het gehele jaar.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 Andere regio’s kunnen de uitwerking van de bestuurlijke afspraak anders vormgeven. 
Dit kan gevolgen hebben voor jongeren die van de ene naar de andere regio verhuizen. 
In de praktijk zal moeten blijken welke gevolgen dit heeft en of nadere afspraken nodig 
zijn. 
 
1.2 Het is mogelijk dat de geformuleerde afspraken in de praktijk leiden tot knelpunten. 
In de praktijk zal moeten blijken of aanpassing van de afspraken nodig is. Zo lang deze 
aanpassingen niet leiden tot overstijging van de begroting zullen deze ambtshalve 
worden doorgevoerd.  
 
Financiën:  
De extra kosten voor 2018 worden gedekt in de huidige begroting. 
De verwachting is dat in 2019 ongeveer 25 jongeren een beroep doen op de verlengde 
pleegzorg na 18 jaar. Een voltijds pleegzorgplek kost ongeveer €14.235 per jaar. 
 
Communicatie: 
De notitie is gedeeld met een aantal pleegzorgaanbieders en hun opmerkingen zijn hierin 
verwerkt.  
De notitie wordt gecommuniceerd met alle betrokken gecontracteerde aanbieders in de 
regio.  
 
Evaluatie: 
Het beleidsteam en de TWO blijven in gesprek met de pleegzorgaanbieders en toeleiders 
om eventuele noodzakelijke aanpassingen te realiseren. De geformuleerde dilemma’s uit 
de notitie worden hierin meegenomen. 
Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. 
 
Bijlagen: 
1. Notitie pleegzorg tot 21 jaar 
2. VNG-scenario’s pleegzorg tot 21 jaar 
 


