
         Hellendoorn, 04-09-‘08 

 

 

Beste xxxxx 

 

Ten eerste hierbij, zoals beloofd, het bezwaarschrift voor het waterleiding 

bedrijf. 

Je moet alleen de datum ( achter Rotterdam ) nog zetten en je 

handtekening bij je naam onder de brief. 

Ik heb er ook een kopie voor jezelf bijgedaan die moet je even bewaren 

zodat je in ieder geval iets in handen hebt. 

 

Ten tweede heb ik de regeling erbij gedaan zoals die geldt als je kleindochter 

gaat werken. 

Uit arbeid wordt 50%  van het door haar verdiende minimum netto salaris in 

mindering gebracht op de te ontvangen pleegzorg vergoeding per maand. 

M.a.w. : stel zij gaat € 400,00 per maand verdienen dan wordt er € 200,00 op 

de pleegzorg vergoeding gekort. Deze zal op je kleindochter terug gevorderd 

moeten worden. 

Doet zij dit niet dan zou ik op de eerste plaats je voogd hierop aanspreken ( 

wat je al gedaan hebt geloof ik ). Help dit nog niet dan zou ik haar géén 

kleedgeld en zakgeld meer geven want zij houdt dan genoeg geld over om, 

voor die gevallen, zichzelf te bedruipen. 

Zij ( of beter gezegd in dit geval waarschijnlijk jij) moet ook haar maandelijkse 

loonstrook overleggen bij Pleegzorg en direct melding gaan maken wanneer 

zij gaat werken. Wordt dit niet gedaan dan heb je straks weer een financieel 

probleem erbij met evt. terug vorderingen.  

 

Ten derde hoorde ik van mijn vrouw dat je weer voor een behoorlijk bedrag 

aan schoolboeken heb geïnvesteerd. Zulk soort extra kosten moet jij niet 

betalen maar Jeugdzorg. Daar je kleindochter onder OTS staat is Jeugdzorg 

verantwoordelijk voor de extra bijzondere kosten. Daar is een wettelijke 

regeling voor. Je moet de administratie van Jeugdzorg is bellen met het 

verzoek jou een kopie te sturen van deze regeling waarin alle bijzondere 

kosten die door Jeugdzorg vergoed moeten worden en voor welk bedrag 

vennoemd en opgesomd worden. 

Doen zij dit niet dan kan ik ook evt. jou nog eens een kopie hiervan opsturen. 

 

Ook heb ik  de Wettelijke minimum lonen bijgesloten. 

 

Ik hoop dat je voorlopig weer vooruit kunt. 

 

Groetjes 


