Veelgestelde vragen over
pleegzorg
In deze informatiekaart geven we antwoord op de meest gestelde vragen
over pleegzorg. Staat uw vraag er niet bij? Kijk eens op onze website
www.wijkteamsenschede.nl voor meer informatie.
Jeugdwet
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van preventie en jeugdhulp, maar ook de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen en de uitvoering van jeugdreclassering. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Wat is pleegzorg?
Bij pleegzorg nemen pleegouders (tijdelijk) de opvoeding en verzorging van een kind op zich.
Pleegzorg is voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar die vanwege opvoed- en opgroeiproblemen
(tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen.

Welke jeugdhulp valt hieronder?
Er zijn verschillende soorten pleegzorg: langdurige pleegzorg, pleegzorg in deeltijd of bij crisissituaties.
Als eigen familie of bekenden een kind opvangen, heet het ‘netwerkpleegzorg’. Een kind kan op vrijwillige
basis in een pleeggezin worden geplaatst. Maar dit kan ook door een uitspraak van de kinderrechter.
Pleegkinderen kunnen bij dezelfde pleegouders of pleegzorgaanbieder blijven zolang dat nodig is.

Moet ik ook een ouderbijdrage betalen?
Nee, u hoeft geen ouderbijdrage te betalen. Vanaf 1 januari 2016 is de ouderbijdrage voor jeugdhulp
vervallen.

Kan ik of mijn kind persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen?
Pleegzorg wordt niet in de vorm van een pgb verstrekt.

Komen pleegouders in aanmerking voor een pleegvergoeding?
Ja, pleegouders ontvangen een pleegvergoeding. Het Rijk heeft de hoogte van de vergoeding bepaald.
De hoogte van de pleegvergoeding is dus niet afhankelijk van de gemeente waar u woont.

Meer vragen?
U kunt uw vraag het beste stellen bij de wijkteams. Kijk op www.wijkteamsenschede.nl voor
meer informatie of neem contact op met het wijkteam. U kunt onze medewerkers bereiken via
telefoonnummer 053-4817900 of door een e-mail te sturen naar info@wijkeamsenschede.nl.
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