
 

 
 
 
 
 

 
 
MEMO          Bijlage 2 
          

Aan:   Fysieke Adviestafel 

Van: Lonneke Siegers en Maarten van Aalst 

Datum: 28 januari 2020 

Betreft: Openstellen perceel Verblijf t.b.v. Pleegzorgcodes 

Gevraagd:  Vaststellen als voorlopig voorstel tot wijziging deelovereenkomst verblijf 

 
Aanleiding 
De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley willen zich meer toeleggen op het faciliteren van plekken 
binnen pleegzorg. Daarbij willen de verschillende gemeenten zowel met regionale aanbieders als met 
mogelijke nieuwe aanbieders lokaal gaan binden. Momenteel is het perceel Verblijf - waar pleegzorg 
onderdeel van is - gesloten voor nieuwe partijen om toe te treden. 
 
Huidige situatie 
In 2015 is besloten om het perceel Verblijf niet open te stellen voor nieuwe jeugdhulpaanbieders. Reden 
voor de geslotenheid van het perceel was de onzekerheid van de effecten door het openstellen van het 
perceel op de uitgaven voor verblijf, maar ook de impact op de infrastructuur van de jeugdhulp.  
Uitgezonderd met ingang van 2018 op de geslotenheid van het perceel Verblijf is de logeeropvang. Vanaf 
begin 2018 hebben nieuwe jeugdhulpaanbieders kunnen toetreden voor het perceel Verblijf voor logeren. 
 
De belangrijkste doelstelling binnen het perceel verblijf is afbouw van residentiële plekken (o.a. door de inzet 
van specialistische ambulante hulpverlening en waar mogelijk plaatsing in meer een gezinssetting zoals een 
pleeggezin). Pleegzorg is dus een belangrijk alternatief en past binnen de regionale visie van “ze gewoon als 
mogelijk”. 
 
Met de huidige pleegzorgaanbieders is er ruimte om het aantal pleegzorgplaatsingen uit te breiden. Maar 
ondanks de inzet zien we dat de huidige aanbieders hierin onvoldoende slagen.  
 
Voorstel 
Om de uitbreiding van het aantal pleegzorgplekken te stimuleren wordt voorgesteld om het perceel Verblijf 
ten behoeve van de Pleegzorgcode (43A09, 43A62 en 46A05) open te stellen voor nieuwe toetreders. 
 
De gemeenten van de Jeugdhulpregio FoodValley willen bovenstaande op een zo kort mogelijk termijn 
bewerkstelligen. Daarom wordt bij dezen ten eerste verzocht dit voorstel aan te merken als voorlopig 
voorstel.  
Daarnaast wordt voorgesteld om het vervolg, het voorstel aan te merken als ‘uitgewerkt voorstel’ en de 
stemming over het uitgewerkt voorstel, schriftelijk te doen. Deze mogelijkheid staat beschreven bij punt 4 
van bijlage 5 van de Procesovereenkomst. 
 
  
 
 


