
 

 

 GEMEENTERAAD 

 

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE 
 
De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 15 februari 2021; 
 
Constaterend 
- dat pleegouders in situaties rond kwetsbare kinderen in onze gemeente een onmisbare 

schakel vormen; 
- dat veel pleegzorgsituaties mogelijke escalatie van jeugdhulpproblematiek voorkomen; 
- dat een vorm van waardering voor pleegouders in onze gemeente ontbrak; 
- dat pleegouders zich vaak vrijwillig voor deze kwetsbare groep kinderen inzet;  
- dat uit gesprekken met mantelzorgers is gebleken dat een vorm van waardering zoals die 

voor mantelzorgers bestaat in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van € 100,00 erg 
wordt gewaardeerd;  

- dat de situatie van pleegouders vaak vergelijkbaar is met die van mantelzorgers; 
- dat het in beide situaties om zeer waardevolle maatschappelijke inzet gaat; 
- dat het college op 15 december 2020 een besluit over een pleegzorgwaardering heeft 

genomen; 
- dat deze waardering in de vorm van het verstrekken van VVV bonnen met een waarde 

van € 50,00 zal worden verstrekt; 
- dat het college de gemeenteraad middels een brief d.d. 22 december 2020 hierover 

heeft geïnformeerd; 
 

Overwegend 
- dat eerder genoemde brief in de raadsvergadering van 25 januari 2021 is besproken; 
- dat in deze vergadering door de fractie van Gemeentebelangen is verzocht de hoogte 

van de pleegzorgwaardering gelijk te trekken met die voor de mantelzorgers; 
- dat het college vasthield aan haar besluit; 
 
Van mening zijnde  

- dat er (financieel) sprake is van ongelijkheid in pleegzorg- en mantelzorgwaardering; 
- dat vanaf de start van de mantelzorgwaardering elk jaar € 60.000,00 niet werd 

besteed. 
- dat alleen dit bedrag in de door de gemeenteraad aangenomen maatregelennota als 

besparing is opgenomen; 
- dat in de concept Ambitienota 2021-2023 rond mantelzorgwaardering alleen staat 

vermeld dat een halvering van de blijk van waardering naar € 50,00 in plaats van € 
100,00 een noodzakelijk budget van € 57500,00 vereist; 

- dat over de betreffende Ambitienota geen raadsbesluit is genomen; 
- dat het college met de Ambitienota in het achterhoofd alvast heeft besloten om 

pleegzorgouders niet met € 100,00 maar met € 50,00 te waarderen.       
 
Draagt 
het college op om de pleegzorgwaardering in de vorm van VVV bonnen te verhogen van 
€ 50,00 naar € 100,00.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 



 

 

 
Ingediend door 
 
 
Erik Bieze 
Gemeentebelangen Stadskanaal 
 
 
 
 
Klaas Pals 
D66 
 
 
 
 
Egbert Hofstra 
PvdA 
 
 
 
 
Jur Mellies 
Lokaal Betrokken 
 
 
 
 
Machteld Luijken 
SP 
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