
 

Motie 2021 - 131 

Motie campagne voor meer (deeltijd)pleegouders 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2022; 

overwegende dat: 

1. de vraag naar (deeltijd)pleegouders(gezinnen) toeneemt; 

2. toekomstige pleeggezinnen een intensief traject moeten doorlopen alvorens ze in aanmerking 

komen als pleegouders;  

3. gemeenten verantwoordelijk zijn voor de totale jeugdzorg; 

4. in andere gemeenten, door middel van een gerichte campagne, extra aanmeldingen binnen 

kwamen voor het pleegouderschap;  

is van mening dat: 

a. kinderen een goede en veilige plek verdienen, ook als ze tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen 

wonen; 

b. pleegouders een enorm verschil kunnen maken voor een kind door ze een stabiele en warme 

‘thuishaven’ te bieden;  

c. door een toename van het aantal (deeltijd)pleegouders de druk op de wachtlijsten van de 

pleegzorg zal verminderen; 

verzoekt het college om: 

1. een campagne te starten die ten doel heeft om meer mensen te interesseren voor het 

(deeltijd)pleegouderschap en lokaal pleegouders te werven, zo mogelijk in samenwerking met 

instellingen voor pleegzorg; 

2. de mogelijke kosten voor deze campagne in kaart te brengen en zo nodig een raadsvoorstel 

aan de raad voor te leggen; 

3. de raad vóór 1 maart 2022 te informeren hoe het college deze campagne concreet wil 

opzetten, inclusief een plan van aanpak en planning 

en gaat over tot de orde van de dag. 



De raadsleden,  

Peter Kranendonk, SGP Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Arianne Ripmeester, PvdA 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 388893 

Behandeld in de raadsvergadering van 4 november 2021 

Samenvatting 

Onderwerp is een campagne voor meer (deeltijd)pleegouders. 

Het college wordt verzocht een campagne te starten die ten doel heeft om meer mensen te 

interesseren voor het (deeltijd)pleegouderschap en lokaal pleegouders te werven, zo mogelijk in 

samenwerking met instellingen voor pleegzorg; 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 

Voor: 21 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1, 

PvdA) 

Tegen: 8 (Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk) 

Afdoening:  

Afgedaan in de commissievergadering Samen leven en Samen wonen d.d. 10 maart 2022 
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