
 
OPLEGGER 

 
Toestemmingsverklaring Moeder Kind Huis 

 
 
Het Moeder Kind Huis is een tijdelijk product voor (jonge) moeders die zwanger zijn of een kind  
hebben tussen de  0-4 jaar. Het gaat om moeders 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.  
 
De verwijzing naar het Moeder Kind Huis is op moeder1. Dit is een product voor moeder én kind, 
maar er wordt eenduidig op moeder verwezen, omdat de hulp  gericht is op moeder en soms moeder 
nog zwanger is. 
 
Valt moeder onder de (verlengde) Jeugdwet, dan bepaalt het woonplaatsbeginsel welke gemeente 
financieel verantwoordelijk is voor moeder – en de zorgkosten voor plaatsing in het Moeder Kind 
Huis betaalt. 

 
Valt moeder niet onder de (verlengde) Jeugdwet, dan zou wettelijk gezien de financiële 
verantwoordelijkheid liggen bij de gemeente Berg en Dal, waar het Moeder Kind Huis is gesitueerd. 
Dat is het geval  als moeder zich zal inschrijven in gemeente Berg en Dal, wat aannemelijk is 
aangezien ze daar 18 maanden zal verblijven, uitgaande van de (maximale) looptijd van het traject 
Moeder Kind Huis. 
 
Echter: als kleine gemeente – met een daarbij passend zorgbudget -  is Berg en Dal niet draagkrachtig 
genoeg om de plaatsingen bij het Moeder Kind Huis te financieren. Deze unieke voorziening kan 
alleen bestaan als brengende gemeenten zelf de zorgkosten dragen voor hun cliënt. Als een 
gemeente bepaalde zorg zelf niet kan leveren is het naar onze mening niet redelijk om te verwachten 
dat de gemeente die dit wél kan, ook de zorg zal betalen. 
 
We doen daarom een appèl op de verantwoordelijkheid van gemeenten om zorg te (blijven) 
dragen voor hun inwoners. Ook als de inwoner moet verhuizen voor de duur van het zorgtraject, om 
deze zorg te ontvangen. Daartoe is bijgevoegde ‘Toestemmingsverklaring’ opgesteld.  
 
Voor alle duidelijkheid:  
 

- De Toestemmingsverklaring gaat enkel over de zorgkosten voor het Moeder Kind Huis. 
Gemeente Berg en Dal zal moeder moeten voorzien in andere (gemeentelijke) voorzieningen, 
zoals een bijstandsuitkering en kinderopvang, mocht zij daar een beroep op doen gedurende 
haar verblijf. 

 

                                                           
1 Dit impliceert een verwijzing door de gemeentelijke toegang, ook als eventueel een  Gecertificeerde Insteling 
betrokken is.  



- Als kind om wat voor reden dan ook eerder het  Moeder Kind Huis verlaat dan moeder, dan 
blijft het product Moeder Kind Huis van kracht  voor de resterende periode dat moeder in 
het Moeder Kind Huis verblijft. De brengende gemeente  blijft verantwoordelijk voor de 
bekostiging van dit verblijf. Het is in ieders belang dat wordt samengewerkt om moeder zo 
snel mogelijk elders te plaatsen, waar passende hulp aan haar kan worden geboden en zodat 
een nieuwe plek beschikbaar komt.  

 
- Als moeder om wat voor reden dan ook eerder het Moeder Kind Huis verlaat dan het kind, 

dan wordt het kind direct in een (crisis)pleeggezin opgevangen. De brengende gemeente is 
verantwoordelijk voor de bekostiging van dit product.  Als terugkeer van moeder uitblijft, 
dan vervalt (na de wettelijk bepaalde termijn)  de beschikking Moeder Kind Huis.  In 
samenspraak met de brengende gemeente wordt dan de best passende vervolgplek voor het 
kind bepaald.  
 
 

Het verzoek is om de Toestemmingsverklaring ondertekend te retourneren naar 
contracteringregio@nijmegen.nl met een afschrift aan driestroomloket@driestroom.nl 
 
Mochten er nog vragen zijn over de Toestemmingsverklaring, dan kunt u contact opnemen met het 
Regionaal Ondersteuningsbureau Wmo en Jeugdhulp regio Rijk van  Nijmegen door een bericht te 
sturen naar: contracteringregio@nijmegen.nl 
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