ZAK- EN KLEEDGELD REGELING ZEELAND
Aanleiding
Met de invoering van de Jeugdwet zijn verschillende regelingen rond bekostiging gewijzigd. De
politieke visie en maatschappelijke tendens zijn: meer verantwoordelijkheid bij ouders en zo
weinig mogelijk regelen/overnemen vanuit de instelling.
De Kinderombudsman heeft in 2017 geconstateerd dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat
over wie in welke situatie ervoor verantwoordelijk is dat een kind zak- en kleedgeld heeft. Op
basis van dit rapport hebben de VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN en GGZ Nederland een
handreiking opgesteld. In de memo wordt opgeroepen om tot een afspraak hierover te komen.
Daarbij wordt gewezen op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor hun zorgplicht vanuit de
Jeugdwet (artikel 2.3) om een financiële vergoeding beschikbaar te stellen. Deze memo gaat over
een oplossing voor dit vraagstuk.
Doelgroep
In de handreiking is de doelgroep bepaald op jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel
(voogdij en OTS) die in een residentiële voorziening (incl. gezinshuizen) verblijven en waarbij het
zak- en kleedgeld niet door de ouders wordt bekostigd, ondanks de nodige inspanningen om deze
verantwoordelijkheid wel bij hen neer te leggen.
Geconstateerd wordt dat ook bij kinderen die in een residentiële voorziening (incl. gezinshuizen)
verblijven zonder maatregel, ouders in een aantal situaties geen verantwoordelijkheid kunnen
nemen voor de verstrekking van zak- en kleedgeld, ondanks dat dat wel aan hen is gevraagd.
Voorgesteld wordt om de zak- en kleedgeldregeling ook voor deze doelgroep toe te passen.
Hiermee wordt de doelgroep breder dan in de factsheet is benoemd.
De regeling geldt niet voor jeugdigen die in een pleeggezin verblijven. Bij pleegzorg zijn aparte
afspraken hierover gemaakt.
Huidige benadering
In de huidige praktijk betekent bovenstaande dat er veelvuldig overleg is tussen medewerkers
van aanbieders residentiële jeugdhulp, Intervence (of andere GI)en Gemeentelijke Toegang om
dekking te zoeken voor deze kosten wanneer die niet door de ouders betaald worden. Het komt
veelvuldig voor dat ouders uit beeld zijn, de financiële middelen niet hebben of weigeren mee te
werken. Medewerkers van jeugdhulpaanbieders met verblijf hebben in de afgelopen periode de
nodige inspanningen geleverd om alsnog zak- en kleedgeld te verkrijgen via bijvoorbeeld
fondsen.
Communicatie
De regeling is akkoord bevonden door de 13 Zeeuwse gemeenten en ter consultatie voorgelegd
aan een aantal jeugdhulpaanbieders die verblijf bieden. Onderstaande regeling is hiervan het
resultaat.
De regeling is ingegaan per 1 november 2018 en aangepast per 1 januari 2020 (van toepassing
gemaakt op de gezinshuizen).
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Regeling Zak – en Kleedgeld Zeeland
Uitgangspunten voor de uitvoering:
✓ Betreft (ook) urgente situaties waarbij snel handelen voorwaarde is om een kind van
kleding te voorzien.
✓ Gemeenten bouwen voort op het voorwerk dat uitgevoerd is door de begeleiders op de
groep van de desbetreffende aanbieder; overleg tussen gemeenten en aanbieder wordt
daarmee zoveel mogelijk beperkt.
✓ De administratieve lasten worden zo laag mogelijk gehouden.
Uitvoering van de regeling
De uitvoering van de regeling is een coproductie van de jeugdhulpaanbieder waar de cliënt
verblijft en van de gemeente. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeentelijke Toegangen.
Werkproces
1. De persoonlijk begeleider van de verblijfsetting van de jongere bepaalt na overleg met ouders
en (eventueel) de gecertificeerde instelling, op inhoudelijke gronden of betaling van zak -en
kleedgeld noodzakelijk is. Criteria zijn dat ouders de kosten niet kunnen betalen, niet in beeld
zijn of weigeren te betalen. De aanbieder waar de jeugdige verblijft spreekt, de ouder(s)
hierop aan. Met de aanbieder worden door de Inkooporganisatie afspraken gemaakt over het
werkproces dat wordt gehanteerd door de aanbieders. Uit dit werkproces blijkt dat een
zorgvuldige afweging wordt gemaakt om vast te stellen dat zak- en kleedgeld noodzakelijk is.
2. Vanuit de jeugdhulpaanbieder wordt bij de desbetreffende gemeentelijke Toegang (conform
woonplaatsbeginsel) het advies gegeven om zak- en kleedgeld toe te wijzen. De gemeentelijke
Toegang toetst dit zo snel mogelijk, bouwt hierbij voort uit de stappen genomen genoemd
onder 1. en komt tot een besluit (binnen vijf werkdagen).
Bij positief besluit stelt de gemeente een zorgtoewijzing op via het digitale berichtenverkeer.
(Bij verwijzer kan ‘06/onbekend’ ingevuld worden).
Gelet op urgente situaties kan met terugwerkende kracht een zorgtoewijzing worden
afgegeven. De gemeentelijke toegang kan besluiten om deze regeling voor een beperkte
periode af te geven omdat zij een breder beeld van de situatie wil krijgen, in overleg met
ouders en/of cliënt. Voor deze regeling wordt het reguliere berichtenverkeer gebruikt.
3. De desbetreffende instelling factureert maandelijks aan de Inkooporganisatie. De instelling
stelt het zak- en kleedgeld beschikbaar aan de jeugdige.
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Tarief en Kosten
Het tarief voor het zak- en kleedgeld (incl. uitgaven toiletartikelen) wordt jaarlijks vastgesteld.
Het tarief voor zak- en kleedgeld betreft een dagtarief. Zie het actuele tarief.
De berekening van het tarief is gebaseerd op het NIBUD. De werkelijke uitgaven worden
gemonitord door de Inkooporganisatie.
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