
GEMEENTE I T BEEMSTER

- -

IIWERELDERFGOED

Maatschappel ijk Domein

behandeld door:
G.R. Hakkert

INGEKOMEN I lOKT.2g¡7

De gemeenteraad van Beemster
Rijn Middelburgstraat 1

1462 NV MIDDENBEEMSTER

uw brief van uw kenmerk

onderwerp
zak- en kleedgeld voor kinderen die in een instelling verblijven onder voogdij of
ondertoezichtstel ling

Geachte leden van de raad,

Op 5 september heeft raadslid A. Commandeur in de raadscommissie aan de wethouder
jeugd gevraagd hoe het zak- en kleedgeld voor kinderen die in een jeugdzorginstelling
verblijven is geregeld. ln augustus 2017 heeft de Kinderombudsman een rapport opgesteld
waaruit blijkt dat kinderen die onder voogdij of met een ondertoezichtstelling in een instelling
verblijven vaak tussen wal- en schip vallen omdat onduidelijk is wie de kosten op zich
neemt van het zak- en kleedgeld. Gevolg is dat kinderen geen zak- en kleedgeld krijgen en
dat betrokken hulpverleners veel tijd kwijt zijn aan het regelen van zak- en kleedgeld voor
het betrokken kind.

Om te kijken of kinderen uit de Beemster die in een instelling verblijven onder voogdij of
ondertoezichtstelling ook problemen hebben met het krijgen van zak- en kleedgeld is aan de
betrokken partners gevraagd wat de huidige afspraken zijn en hoe daar in de praktijk mee
wordt omgegaan.

De twee organisaties die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de voogdij- en
ondertoezichtmaatregel - Jeugdbescherming regio Amsterdam (JBRA) en de William
Schrikkergroep (WSG)- hebben beide aangegeven dat het afhangt van de maatregel of zij,
de instelling of de ouders het zak- en kleedgeld vergoeden. De afspraken zijn als volgt:

o Als een kind in een instelling verblijft onder voogdij dan betaalt de JBRA of de WSG
het zak- en kleedgeld. Een instelling kan dan het zak- en kleedgeld declareren bij de
JBRA of de WSG;

. staan de ouders van het kind dat in een instelling verblijft onder toezicht (OTS) dan
zijn de ouders in principe verantwoordelijk voor het zak- en kleedgeld. Zij ontvangen
immers nog kinderbijslag. De instelling maakt dan een afspraak met de ouders dalzij
het zak- en kleedgeld betalen en/ of vergoed het zak- en kleedgeld. De kostprijs die
is afgesproken met de gemeente moet hiervoor dekkend zijn. Soms wordt er ook een
fonds aangevraagd;

bijlage(n): Geen

ons kenmerk
1397257

telefoonnummer
0299-452143

datum
4 oklober 2017

I
r Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
I Website: www.beemster.net



geadresseerde
De gemeenteraad van Beemster

ons kenmerk
1397257

datum
4 oktober 2017

A.G. Dehé
loco gemeentesecretaris

blz,
2

De grootste aanbieder waar kinderen onder voogdij of OTS kunnen verblijven is Spirit. Spirit
heeft aangegeven dat alle kinderen een vast maandbedrag voor zak- en kleedgeld krijgen.
Het maandbedrag is gebaseerd op Nibud- normen. De onderliggende afspraken komen
overeen met de afspraken die de WSG en de JBRA aangeven. De praktijk is echter
regelmatig bij OTS anders omdat ouders vanwege financiële problemen geen zak- en
kleedgeld aan hun kinderen kunnen betalen. Hulpverleners zijn dan veel tijd kwijt aan het
overleg met de ouders.

De aanbieder Jejujoland in de Beemster is ook gevraagd hoe het bij hen in de praktijk gaat.
Zij declareren bij een voogdijkind de kosten bij JBRA of de WSG. Bij een OTS moeten de
ouders het zak- en kleedgeld vergoeden en gaan ze met de ouders in gesprek. Lukt dat niet
dan worden de kosten bij de WSG of de JBRA ingediend. De vergoeding van deze kosten
gaat meestal goed, en soms is er extra afstemming nodig om duidelijkheid te krijgen.
Jejujoland geeft aan datzij per 2018 de kosten voor zak- en kleedgeld in hun kostprijs heeft
opgenomen, waardoor er vanaf 2018 binnen hun eigen organisatie dekking is voor deze
kosten.

Zowel het jeugdteam van de Beemster en de klachtenbehandelaar van de gemeente
Beemster hebben aangegeven nog nooit van een situatie te hebben gehoord waarbij een
kind uit de Beemster de dupe werd van onduidelijkheden rondom de vergoedingen van het
zak- en kleedgeld.

Samenvattend geeft de informatie van de verschillende betrokken partijen het beeld dat
kinderen onder OTS en voogdij die in een instelling verblijven zak- en kleedgeld krijgen en
dat het bij uitzondering extra tijd kost om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor
vergoeding van de kosten. Om kinderen niet de dupe te laten worden is bij de
verblijfsinstellingen aangegeven dat zij bij onduidelijkheden rondom de vergoeding contact
kunnen opnemen met de gemeente zodat per individueel kind kan worden bekeken wat de
beste oplossing is.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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en wethouders van Beemster.
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