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8 Klopt het dat er onderscheid is tussen de eigen bijdrage die 

ouders moeten betalen aan kinderen met een 

psychisch/pedagogisch ziektebeeld en ouders met kinderen met 

een fysiek falen? En zo ja, kan/wil onze gemeente dit probleem 

oplossen? 

 

In bepaalde gevallen voor jeugdhulp wordt een ouderbijdrage  

gevraagd. Het betreft hier een bijdrage in de kosten van 

levensonderhoud. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt 

tussen een psychische/pedagogisch of fysiek ziektebeeld is. Het 

gaat om situaties waarin een kind of jongere een etmaal of een 

deel daarvan bij een pleegouder of in een accommodatie van 

een jeugdhulpaanbieder verblijft. Denkt u hierbij bijvoorbeeld 

aan begeleiding in een groep of kortdurend verblijf. Ook het 

verblijf in een GGZ-instelling valt daaronder.  

De ouderbijdrage is in principe niet afhankelijk van het inkomen, 

maar wel van de leeftijd van het kind, de soort hulp en het 

aantal dagen of dagdelen dat het kind buiten het gezin verblijft. 

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en int de 

bijdrage. Wij stellen ons op het standpunt dat het reëel is dat 

ouders een bijdrage leveren aan de kosten van levensonderhoud 

van hun kind als dit verzorging krijgt buiten het gezin.  

 

2            9 Wat houdt t.a.v. ‘Baanstede’ pay-rolling in? En waar is dat een 

oplossing voor? 

Op de gezamenlijke raadsinformatieavond te Monnickendam, is 

o.a.  dit onderwerp uitgebreid aan bod gekomen. 

 

Het gaat om een toekomstig noodzakelijke werkgeverschap voor 

de huidige sw - ers. Immers als Baanstede i d huidige vorm 

ophoudt te bestaan, dan dienen de gemeenten nu verenigd in de 

gemeenschappelijke regeling Baanstede, gezamenlijk een 

gemeenschappelijke regeling als  nieuwe werkgever te vormen. 

 

Weliswaar worden de huidige sw-ers elders te werk gesteld, ze 

houden hun sw-aanstelling. 
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De nieuwe vorm van werkgeverschap door de gezamenlijke 

gemeenten is dan niet meer dan een aanstellingsbureau waar 

ook het salaris van de sw-ers vandaan komt, pay rolling dus. 
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