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Beste pleegouders,
Op een paar weken na is de transitie jeugdzorg naar de gemeenten een feit. In deze
nieuwsbrief kunt u lezen wat het betekent voor u als pleegouders. Hoewel dit in theorie voor
pleegzorg weinig gevolgen lijkt te hebben, is de praktijk toch iets grilliger. Ook Rubicon
Pleegzorg ontkomt niet aan een aantal gevolgen die te maken hebben met de transitie.
Hoewel de zorgcontinuïteit voor de pleegkinderen gegarandeerd is, betekent dit niet
automatisch voor u, dat dit door dezelfde begeleider pleegzorg gebeurt. Omdat een aantal
van onze begeleiders pleegzorg Rubicon gaan verlaten, krijgt een aantal van u te maken met
wisseling van de begeleider pleegzorg. Als alles goed is gegaan, bent u hiervan door uw
begeleider pleegzorg op de hoogte gesteld en zijn de overdrachten in volle gang.
De pleegzorgvergoedingen worden zoals gewoonlijk vanuit het ministerie vastgesteld en
geïndexeerd. Dat wil niet zeggen dat hiermee alle financiële zaken ook afgetimmerd zijn.Een
aantal van u maakte gebruik van de TOG-regeling (Tegemoetkoming Ouders van
thuiswonende Gehandicapte kinderen). Omdat deze vanaf 2015 uitgekeerd wordt bij de
kinderbijslag komt deze te vervallen voor pleegouders. Het Ministerie VWS onderzoekt
momenteel of pleegouders hiervoor gecompenseerd kunnen worden. Pleegouders die van
deze regeling gebruik maakten en per 1-1-2015 deze niet meer krijgen, kunnen een beroep
doen op de Toeslag Gehandicapt Kind van Rubicon Pleegzorg. Deze kunt u via uw
begeleider pleegzorg aanvragen.
Daarnaast komen een aantal gemeentelijke regelingen, waar u wellicht gebruik van maakte,
door herziening van gemeentelijk beleid in het geding. Dit kan per gemeente verschillen
welke keuzes hier gemaakt worden. Indien dit voor u het geval is, raad ik u aan om dit te
melden via uw begeleider pleegzorg. Omdat de zorg van het pleegkind per 1 januari 2015 bij
gemeente ligt zullen we, in overleg met de gemeentelijke zorgteams, kijken hoe dit per geval
het beste opgelost kan worden.
Ook de uitvoering van de regeling Bijzondere kosten wordt anders in 2015. De uitvoering
hiervan wordt in 2015 bij de pleegzorgaanbieder gelegd. Voordat de Jeugdwet in werking
trad, hadden de Bureaus Jeugdzorg (vanaf 2015 onder de naam gecertificeerde instellingen)
het budget voor bijzondere kosten in het kader van de uitvoering van
kinderbeschermingsmaatregelen (gedwongen kader) in beheer en pleegzorgaanbieders het
budget bijzondere kosten voor pleegoudervoogden. De wetgever wilde voorkomen dat
pleegouders met verschillende instanties van doen hebben en heeft daarom in de Jeugdwet
de vergoeding van bijzondere kosten bij de pleegzorgaanbieder belegd. In het kader van de
uitvoering van deze taak moet de pleegzorgaanbieder, eventueel in overleg met de
gecertificeerde instelling die de kinderen in het gedwongen kader begeleidt, beoordelen of de
desbetreffende kosten noodzakelijkerwijs gemaakt dienen te worden. Het gaat bij bijzondere
kosten niet om de dagelijkse kosten voor opvoeding en verzorging, maar om de meer
specifieke kosten die te maken hebben met de opvoeding van een pleegkind en die niet
kunnen worden vergoed uit het basisbedrag of de toeslagen.
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Het is aan gemeenten om samen met de pleegzorgaanbieder te komen tot afspraken over
(het budget voor) de vergoeding van bijzondere kosten. De VNG ontwikkelt in samenwerking
met Jeugdzorg Nederland, de NVP en LOPOR een landelijke handreiking met daarin een
verdere toelichting op welke uitgaven in aanmerking komen voor vergoeding van bijzondere
kosten. Deze handreiking, die naar verwachting in januari 2015 beschikbaar is, zal richtlijnen
bevatten om te komen tot afspraken tussen de gemeente en de pleegzorgaanbieder. Welke
afspraken dat zijn, hoe dit er precies uit gaat zien, wordt waarschijnlijk in het 1e kwartaal van
2015 duidelijk. Momenteel zijn Rubicon en Bureau Jeugdzorg Limburg in overleg met
gemeenten om te kijken hoe de uitvoering van de regeling Bijzondere Kosten als
overbrugging, tot het zover is, gehanteerd kan worden.
In een, nader te plannen, informatiebijeenkomst in het begin van het nieuwe jaar willen wij u
van de ontwikkelingen op de hoogte stellen.
Ik wens u allen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en veel energie voor het nieuwe
jaar!
Met vriendelijke groet,
Annemarie van Kruijssen
Clusterleider Pleegzorg

Let op per 01-01-2015:
Volgend jaar geldt voor alle pleegouders dat declaraties (o.a. reiskosten, kosten
pleegoudervoogdij, peuterspeelzaal/ kinderdagopvang) die gemaakt zijn, de volgende
maand voor de 5e doorgegeven moeten zijn. Dus kosten die gemaakt zijn in januari
moeten uiterlijk 5 februari bij Rubicon binnen zijn. Pleegouders die partiële pleegzorg
bieden of pleegouders waarvan hun pleegkind partieel in een ander pleeggezin verblijft
moeten maandelijks voor de 5e de partiële dagen doorgeven. Opsparen van dagen en
dit per kwartaal doorgeven kan dus NIET meer. Dit in verband met de financiële
verplichtingen die wij hebben naar de gemeenten.

Nieuws transitie - 4

Wat verandert er voor pleegzorg in 2015?
Op 1 januari 2015 wordt de Jeugdwet van kracht. De gemeente coördineert vanaf die datum
alle jeugdhulp. Wat betekent dit voor pleegkinderen en pleegouders?
Wat verandert er?
- De Wet op de jeugdzorg komt te vervallen en wordt vervangen door de Jeugdwet;
- Jeugdzorg wordt jeugdhulp;
- De gemeenten worden inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voor de jeugdhulp;
- De Bureaus Jeugdzorg worden ‘gecertificeerde instellingen';
- Deze zogenoemde decentralisatie gaat gepaard met (forse) bezuinigingen.
Wat blijft hetzelfde?
Wie nu jeugdzorg krijgt, of op de wachtlijst staat bij een jeugdzorginstelling, krijgt in 2015
dezelfde hulp bij dezelfde behandelaar of organisatie. Bij de jeugdzorg geldt dat de zorg
maximaal een jaar kan worden voortgezet, met uitzondering van pleegzorg.
Voor de pleegzorg geldt namelijk geen maximale duur voor deze zogenoemde continuïteit
van zorg.
Welke gemeente gaat de zorg betalen (wat houdt het woonplaatsbeginsel in)?
In de Jeugdwet is het zogenaamde woonplaatsbeginsel opgenomen. Dit betekent dat de
gemeente waarin de ouder(s) met gezag ten tijde van de aanmelding woonde(n),
verantwoordelijk is voor de jeugdhulp en de financiering ervan. Als de voogdij bij een
instelling of bij de pleegouders ligt, is de feitelijke verblijfplaats van de jeugdige leidend.
Wat moet een pleegouder doen als hij/zij een pleegkind uit een andere gemeente
opvangt?
De pleegzorgaanbieder maakt over de financiering afspraken met de gemeenten die volgens
het woonplaatsbeginsel financieel verantwoordelijk zijn. De pleegouder hoeft hier geen actie
op te ondernemen.
Heeft de wetswijziging invloed op de plaatsing van een pleegkind?
Voor pleegzorg geldt een uitgebreide overgangsregeling. Pleegkinderen kunnen bij dezelfde
pleegouder of pleegzorgaanbieder blijven zolang dat nodig is. Pleegkinderen gaan dus niet
naar een ander pleeggezin of andere instelling omdat gemeenten de verantwoordelijkheid
krijgen.
Hebben de bezuinigingen invloed op de pleegvergoeding?
Nee, de huidige regels voor de pleegvergoeding blijven van kracht en de bedragen voor de
dagvergoeding en toeslagen worden voor 2015 geïndexeerd.
Kan de hoogte van de pleegvergoeding gaan verschillen tussen gemeenten?
Nee, het Rijk blijft de hoogte van de pleegvergoeding bepalen. De hoogte van de
pleegvergoeding is dus niet afhankelijk van de gemeente waar de pleegouder woont. De
vergoeding voor bijzondere kosten staat hier los van, daarin kunnen per gemeente, per
pleegzorgorganisatie en afhankelijke van het soort plaatsing (vrijwillig, jeugdbescherming of
pleegoudervoogdij) wel verschillen zitten.
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Bureau Jeugdzorg verdwijnt; wat betekent dat?
Per 1 januari 2015 verdwijnen de Bureaus Jeugdzorg. Daarvoor in de plaats komen
‘gecertificeerde instellingen'. Deze instellingen worden verantwoordelijk voor de uitvoering
van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. De vrijwillige hulpverlening van de
Bureaus Jeugdzorg wordt overgedragen aan de gemeenten.
Wat verandert er aan toegang voor de jeugdhulp?
Op dit moment loopt alle toegang tot jeugdzorg via (een indicatiebesluit van) Bureau
Jeugdzorg.
Per 1 januari 2015 komt er een onderscheid tussen de toegang tot jeugdhulp in het vrijwillig
kader en in het gedwongen kader (ondertoezichtstelling en voogdij):
- de toegang tot jeugdhulp in het vrijwillig kader loopt via de gemeente;
- de toegang tot jeugdhulp in het gedwongen kader loopt via de gecertificeerde instelling en
de kinderrechter.
De Jeugdwet geeft alleen op hoofdlijnen aan hoe de gemeente de toegang en het aanbod
van jeugdhulp regelt. De verwachting is dat er verschillen gaan ontstaan in de wijze waarop
de toegang is geregeld en het aanbod van jeugdhulp per gemeente.
Kijk voor meer informatie op:
www.hoeverandertmijnzorg.nl/jeugd
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Blijf op de hoogte via Extranet
Velen van u volgen het Extranet nog niet. Toch wordt hier het meest actuele nieuws
aangeboden. We proberen er wekelijks nieuwsberichten, zoekertjes, aanbiedingen, tips en
weetjes op te plaatsen. Met name in 2015 zullen we u via het Extranet op de hoogte houden
van veranderingen die de transitie met zich meebrengen.

Extranet inloggegevens
Zo kunt u het Extranet bekijken:
1. Open de Internet browser
2. Ga naar www.rubicon-jeugdzorg.nl
3. Klik in het linker menu op Pleegouders
4. Klik in het linker menu op Extranet
5. Geef uw gebruikersnaam in: pleegouders
6. Geef uw wachtwoord in: rubicon11
Let op: de inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig.

Vrijetijdspassen
Middels deze weg willen we u ontzettend bedanken voor al uw inzet in het afgelopen jaar.
Het is een turbulente en onzekere tijd met de nodige veranderingen. Ook van u als
pleegouder wordt veel inspanning, aanpassingsvermogen en begrip gevraagd. Dat
realiseren we ons terdege. Daarom hierbij een klein geschenk: de vrijetijdspas. Deze pas
biedt u een scala aan flinke kortingen. Zie de website www.vrijetijdspas.nl voor meer
informatie en alle mogelijkheden.

