GEMEENTERAAD

RIS-nummer: 313633

Schriftelijke vragen: Dring tekort pleegouders terug
Indieners: Anthony Uduba (Haagse VVD), Caroline Verduin (D66), Lenne Baboeram (Groenlinks),
Judith Klokkenburg-Reedeker (CU/SGP), Kavish Partiman (CDA), Janneke Holman (PvdA).
Datum: 4 november 2022
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Op 2 november verscheen er op de website van Omroep West het artikel:’’ Honderden nieuwe
pleegouders gezocht: 'We zijn al heel blij met weekendpleegouders'’. Wanneer ouders door
omstandigheden niet meer de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de opvoeding mag dit wat de
Haagse VVD betreft niet in de weg gaan zitten van de ontwikkeling van het kind. Pleegouders kunnen
hier een belangrijke rol spelen, maar daar zijn er niet genoeg van.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Anthony Uduba (Haagse
VVD), Caroline Verduin (D66), Lenne Baboeram (Groenlinks), Judith Klokkenburg-Reedeker
(CU/SGP), Kavish Partiman (CDA), Janneke Holman (PvdA) de volgende vragen:
1.

Is het college bekend met het artikel van Omroep West: Honderden nieuwe pleegouders
gezocht: 'We zijn al heel blij met weekendpleegouders'?

2. Kan het college aangeven of er wachtlijsten van jongeren die pleegouders in Den Haag zoeken
worden bijgehouden? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, is het college van mening dat
het wenselijk is deze data in de toekomst wel te gaan verzamelen?
3. Is het college het met de indieners eens dat pleegouders een essentiële rol hebben binnen de
jeugdzorgketen als het gaat om het vormen van een thuisbasis en voorkomen van lange
wachtlijsten bij jeugdinstellingen?
4. Is het college ervan op de hoogte dat het nu - van 2 tot en met 9 november de nationale week
van de pleegzorg is?
Het aantal pleegouders neemt af. Als gevolg hiervan loopt toch al complexe problematiek
verder op en zet de zorgketen onder druk. De fracties van de indieners zijn van mening dat er
meer aandacht mag komen voor de verschillende vormen van pleegzorg. Dit maakt de stap om
pleegouder te worden laagdrempelig. Deze laagdrempeligheid is wat de de fracties betreft niet
alleen belangrijk voor de hulpbehoevende maar juist ook voor de betrokken Hagenaar die hulp
kan aanbieden.
5.

Kan het college aangeven welke stappen gezet moeten worden om op een laagdrempelige
manier meer aandacht te creëren en mensen te enthousiasmeren voor de verschillende
vormen van het pleegouderschap?

6. Welke mogelijkheden heeft het college ingezet om de nationale week van de pleegzorg hiervoor
te gebruiken?
7.

Welke maatregelen binnen bestaand beleid kan de gemeente inzetten om pleegouderschap in
verschillende vormen – weekendpleegouders en deelpleegouders - te stimuleren?
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8. Kan het college toezeggen om in gesprek te gaan met organisaties en pleegouders over welke
maatregelen genomen kunnen worden om het tekort aan pleegouders terug te dringen?
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*BIJLAGE 1: online artikel Omroep west ‘Honderden nieuwe pleegouders gezocht: 'We zijn al heel blij
met weekendpleegouders'.’
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