Oplegger

OPLEGGER
Toestemmingsverklaring Ouder Kind Huis Meidy Wenje
Het Ouder Kind Huis is een tijdelijk product voor (jonge) ouders die zwanger zijn of een kind hebben tussen de 012 jaar. Het gaat om ouders die hun kind onvoldoende stabiliteit en veiligheid kunnen bieden op verschillende
leefdomeinen (wonen, opvoeding, geld) en té weinig netwerkondersteuning hebben om dit te compenseren. Een
volledige productbeschrijving is opgenomen in de bijlage.
Voorwaarden voor plaatsing
De ouder heeft een vaste woon- en verblijfplaats in de aanmeldende gemeente;
Indien de ouder de vaste woon- en verblijfplaats om wat voor reden dan ook kwijtraakt is de
aanmeldende gemeente verantwoordelijk voor het regelen van huisvesting in de regio van de
aanmeldende gemeente;
De aanmeldende gemeente is financieel verantwoordelijk voor de kosten van het Ouder Kind Huis traject
en eventuele andere kosten vanuit het sociaal domein (bijvoorbeeld de verstrekking van een bijstandsuitkering).
Als het kind om wat voor reden dan ook eerder het Moeder Kind Huis verlaat dan de ouder, dan blijft het product
Ouder Kind Huis van kracht voor de resterende periode dat de ouder in het Ouder Kind Huis verblijft. De
aanmeldende gemeente blijft verantwoordelijk voor de bekostiging van dit verblijf. Het is in ieders belang dat
wordt samengewerkt om de ouder zo snel mogelijk elders te plaatsen, waar passende hulp aan haar kan worden
geboden en zodat een nieuwe plek beschikbaar komt.
Als de ouder om wat voor reden dan ook eerder het Ouder Kind Huis verlaat dan het kind, dan wordt het kind
direct in een (crisis)pleeggezin opgevangen. De aanmeldende gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging
van dit product. In samenspraak met de aanmeldende gemeente wordt dan de best passende vervolgplek voor
het kind bepaald.
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De ondergetekende

De gemeente

krachtens artikel 171 van de
Gemeentewet in dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door

Aanmeldende gemeente

Overwegende dat gemeente Dantumadiel voorafgaand aan een plaatsing in het Ouder Kind Huis in de
gemeente Dantumadiel als randvoorwaarde stelt dat de aanmeldende gemeente garant blijft staan voor
financiering.
Verklaring
Aanmeldende gemeente verklaart jegens Meidy Wenje en in het bijzonder jegens de gemeente Dantumadiel
dat zij verantwoordelijk is voor de financiering van het traject bij het Ouder Kind Huis en eventuele andere
kosten binnen het sociaal domein ten behoeve van [vul hier de naam van de cliënt in]. De verantwoordelijkheid
is en blijft gedurende de volledige looptijd van het traject.
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