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De raadsleden de dames Baboeram, Holman, Klokkenburg-Reedeker en Verduin en de heren Partiman 

en Uduba hebben op 9 november 2022 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter van de 

gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

1. Is het college bekend met het artikel van Omroep West: Honderden nieuwe pleegouders 

gezocht: 'We zijn al heel blij met weekendpleegouders'?  

Ja, het college kent het artikel. 

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?  

Deze gegevens worden bijgehouden door de pleegzorgaanbieders. Eind 2021 stonden er in totaal 11 

kinderen op de wachtlijst in Den Haag, waarvan er 5 in een matchingsprocedure zaten. De aantallen 

worden periodiek opgevraagd bij de pleegzorgaanbieders. De meest actuele aantallen zullen in een 

eerstvolgende rapportage met u worden gedeeld. 

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?  

Het college is het eens met de indieners.  

In Den Haag streven we ernaar dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Jeugdigen in kwetsbare 

omstandigheden krijgen daarom eerder, sneller en passendere hulp - samen met hun ouders - zodat 

tijdig geïnvesteerd wordt in een omgeving die liefdevol, stabiel en veilig is en perspectief biedt op een 

gezonde ontwikkeling. Deze hulp vindt (zo dichtbij mogelijk) in de leefomgeving van het gezin plaats. 

Wanneer dit niet in eigen familie of bij kennissen kan, biedt pleegzorg een eerstvolgend alternatief. 

Kinderen groeien dan op in een duurzamere woonvoorziening, die tevens kleinschalig en huiselijker is 

dan grotere verblijfsvoorzieningen. 

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?  

Ja het college is hiervan op de hoogte. 
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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 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?  

Er is een regionale werkgroep opgericht waarbij er samen met de pleegzorgaanbieders o.a. gekeken 

wordt hoe er meer aandacht gecreëerd kan worden voor pleegouderschap. Deze stappen zullen samen 

met de aanbieders in kaart gebracht worden.  

6. Welke mogelijkheden heeft het college ingezet om de nationale week van de pleegzorg hiervoor 

te gebruiken?  

In de eerste plaats zijn we in Den Haag trots op de pleegouders die zich met hart en ziel inzetten voor 

honderden pleegkinderen. Ze zijn van onschatbare waarde en maken het verschil. Daarom hebben we 

alle huidige pleegouders een bedankje verstuurd.  

We zijn aangesloten bij de landelijke campagne ‘open je wereld’. Daarnaast hebben we middels 

verschillende social media kanalen aandacht gevraagd voor dit onderwerp tijdens de week van de 

pleegzorg.  

Ook heeft een van de grootste pleegzorginstellingen in de regio via eerdergenoemd artikel in Omroep 

West meer aandacht gevraagd voor het pleegoudertekort. Tot slot is er regionaal afgesproken dat dit 

jaar wethouders Larissa Bentvelzen (Gemeente Rijswijk) en Marieke van Bijnen (Gemeente Pijnacker-

Nootdorp) ambassadeurs voor de pleegzorg in de regio Haaglanden. Zij hebben op verschillende 

manieren extra aandacht gevraagd voor het onderwerp. 

7. Welke maatregelen binnen bestaand beleid kan de gemeente inzetten om pleegouderschap in 

verschillende vormen – weekendpleegouders en deelpleegouders - te stimuleren? 

Dit onderwerp wordt in gezamenlijkheid met de regio en pleegzorgaanbieders opgepakt en verder 

uitgewerkt. De raad wordt hierover op een later moment geïnformeerd.  

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? 

Wij staan structureel in contact met pleegzorgorganisaties, zowel als gemeente, maar ook via de 

regionale werkgroep. Het gesprek over pleegoudertekort komt daarin standaard aan bod.   

Daarnaast hebben we korte lijnen en weten we elkaar goed te vinden als extra afstemming nodig is. Via 

pleegzorgorganisaties die nauw in contact staan met pleegouders krijgen we doormiddel van 

monitoring een goed beeld van wat er nodig is.   

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,  de burgemeester, 

Ilma Merx  Jan van Zanen 


