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Taheakke(n)

Ûnderwerp : Beântwurding skriftlike fragen n.o.f. berjochten yn de media oer de
pleechsoarchbegelieding fan Jeugdhulp Friesland

Achte hear Van der Hoek, hear Hoogland en mefrou Toering,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan It Reglemint fan Oarder, ynkommen op 3 april
2013, beântwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Binne der yn Fryslân pleechgesinnen dy’t It rêde moatte sûnder yndisearre begelieding troch
Jeugdhulp Friesland?

Antwurd fraach 1:
De wenstige gong fan saken is dat pleechgesinnen fan JHF minimaal ien kear yn de seis
wiken kontakt ha mei harren pleechsoarchbegelieder yn oerlis mei pleechgesinnen. Soks
bart faker of minder faak, telefoanysk of yn de foarm fan in htisbesyk, al nei gelang it ferlet.
Yn 2010 ha twa pleechgesinnen 4 moannen gjin begelieding hân. JHF hie wol in oanbod
dien foar begelieding mar de pleechâlden gongen net akkoart, omdat sy leaver in begelieder
mei ûnderfining ha woene. Dêrtroch ha sy doe 4 moannen gjin begelieding krigen. Der wie
wol in berikberhiedstsjinst 7x24 oeren beskikber spesifyk foar de pleechsoarch. JHF wie ach
terôf net tefreden oer dizze gong fan saken.

Fraach 2
As dat sa is, kinne jo dan oanjaan: Yn in hoefolie getallen hjir sprake fan is?

Antwurd fraach 2:
sjoch by antwurd op fraach 1.

Fraach 3
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As dat sa is, kinne 10 dan oanjaan: Hoe lang as pleechgesinnen gun begelieding krigen haw
we?

Antwurd fraach 3:
Sjoch by antwurd op fraach 1.

Fraach 4
As dat sa is, kinne jo dan oanjaan: Oft Jeugdhuip Friesland ek in fergoeding krigen hat foar
begelieding fan pleechgesinnen wyist dy begelieding der net echt West hat?

Antwurd fraach 4:
Sjoch by antwurd op fraach 1.
Fierder is it sa dat elke pleechsoarchbegelieder in caseload hie fan 23 pleechbern en dat de
fergoeding dy’t JHF krige foar pleechsoarchbegelieding dêr ek diedwurklik foar ynset is.

Fraach 5:
En as dat sa is, om hokker bedrach dit alles byinoar giet en om hoefolie per pleechgesin /
pleechbern;

Antwurd fraach 5:
De pleechfergoeding is wetlik fêstlien en is, ôfhinklik fan de leeftiid fan It pleechbern, tusken
de € 6192 en € 7608. Gemiddeld is de pleechfergoeding € 7.000 en dy wurdt per moanne
oan de pleechâlden itbetelle. Dêrnjonken krijt JHF betelle foar de pleechsoarchgebegelie
ding en wurdt overhead (kosten foar hCisfesting, begelieding, oplieding ensf) yn rekken
brocht.

Fraach 6:
Hokker oarsaken de grûnsiach binne foar dizze gong fan saken;

Antwurd fraach 6:
De saken dêr’t de media omtinken oan jouwe binne, nei is betinken, ynsidinten. Yn totaal
begeliedt JHF 670 pleechgesinnen. Yn it ôfrûne jier binne der fiif formele klachten yntsjinne
oer pleechsoarch. Mar twa dêrfan sloegen direkt op de pleechsoarchbegelieding.
Yn de perioade 2008 oant 2013 hat de pleechsoarch in sterke groei trochmakke fan 285 nei
670 pleechgesinnen.
Yn alle gefallen waard de pleechâlderfergoeding wol dalik iitbetelle, mar yn de earder neam
de twa gefallen koe de winske begelieding net direkt bean wurde.
De Pleechâlderadvysried, dy’t it pleechâlden bestiet, herkent him net yn de negative be
rjochtjouwing.
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Fraach 7:
Hokker aksjes de Provinsje ûndernimme sil om te soargjen dat de pleechgesinnen sa gau
mooglik al de begelieding knje dêr’t hja rjocht op en ferlet fan hawwe.

Antwurd fraach 7:
I_)Yn elk bestjoerlik oerlis mei JHF is de pleechsoarch ûnderwerp fan petear. Yn oerlis mei de

_____

provinsje is de Ynspeksje jeugdsoarch, as ûnôfhinktike tredde, ûtnoege om in ekstra ûnder
syk te dwaan nei de itfiering fan de pleechsoarch. Mocht de Ynspeksje jeugdsoarch ferbet
terpunten oandrage, dan sille wy der op oanstean dat dy trochfierd wurde.

.—
Mei rju achtinge,

0Dei Steaten fan Fryslân,

den Berg, sekretaris

-3/3 Us merkteken: 01053023


