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Bijgaande brief graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Duindam, Bob 

Verzonden: donderdag 9 mei 2019 13:18
Aan: Lugt, Arjen van der

Onderwerp: FW: Informatie stand van zaken proces voorjaarsnota (Jeugd / GGZ)

Arjen,

Is dit al naar de Raad? Lijkt me wel relevant.

Met vriendelijke groet, 

Bob Duindam

Wethouder Gemeente Oudewater

0625723739

Van: Freek Selen
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 18:38

Aan:

Onderwerp: Informatie stand van zaken proces voorjaarsnota (Jeugd / GGZ)

Geachte wethouders,

Op verzoek van Jantine Kriens informeren wij over de stand van zaken van het proces rondom de voorjaarsnota.

Gisteren heeft de VNG onderhandelingsdelegatie (jeugd / GGZ) in een Bestuurlijk Overleg gesproken met minister Hugo de Jonge van VWS over het 

kabinetsbesluit over de voorjaarsnota in relatie tot de tekorten jeugdhulp en het hoofdlijnenakkoord GGZ. De uitkomsten zijn vooralsnog teleurstellend. 

Met dit bericht informeren wij u over de stand van zaken op dit moment.

Voor wat betreft de gesprekken over jeugd en GGZ heeft de delegatie steeds drie uitgangspunten voor ogen gehouden. Er moet een structurele 

oplossing komen, de compensatie moet voldoende omvang hebben en het moet uitlegbaar zijn (bijvoorbeeld op basis van de uitkomsten van de 

onderzoeken).

Wij moeten helaas vaststellen dat de kabinetsbesluiten op dit moment niet voldoende zijn. Dit geldt in meer en mindere mate voor alle drie onze 

uitgangspunten. Dit terwijl een oplossing voor deze problemen alleen maar urgenter wordt, ook vanwege het bredere financiële beeld voor gemeenten. 

Zoals u weet is met het IBP naast de toezegging dat er een oplossing moest komen voor de tekorten Jeugd (welke er nog niet is) een brede koppeling 

van het gemeentefonds afgesproken, met een verruiming van het accres tot gevolg.

Dat ruimere accres staat echter onderdruk (o.a. door forse onderbesteding bij het Rijk)

•           Het accres 2018 valt nog lager uit (t.o.v. september 2018)

•           Het accres 2019 zal ook lager uitvallen omdat er wederom ca. 1% onderbesteding verwacht wordt bij het Rijk.

De stelling dat het accres van gemeenten ruim voldoende is om tegenvallers in het sociaal domein op te vangen is niet meer geloofwaardig. Zeker niet 

als er ook nog allerlei andere ambities en maatschappelijke opgaven om actie vragen.

Onze voorlopige conclusie is dan ook dat: 

•           Onder deze condities gemeenten niet in staat zijn om op een goede wijze invulling te geven aan adequate jeugdhulp en/of ambulantisering in 

de GGZ.

•           Het water veel gemeenten financieel aan de lippen staat. 



•           De Algemene Ledenvergadering bij vrijwel unaniem aangenomen motie gepleit heeft voor een structurele oplossing. 

•           Gemeenten nu genoodzaakt zijn om ongewenste maatregelen te nemen: wachtlijsten, bezuinigingen op voorzieningen (bibliotheek, sport), 

bezuiniging op onderhoud, belastingen omhoog en grote terughoudendheid bij aangaan nieuwe verplichtingen.

•           Het kabinet  op deze manier de relatie met de gemeenten als mede overheid op het spel zet. 

Vanuit een delegatie van het bestuur is daarom besloten over te gaan tot:

-           Escalatie: wij verzoeken om een ‘overhedenoverleg’ / gesprek met de premier.

-           Als het hierbij blijft dan moet de VNG zich beraden op de samenwerking met dit kabinet. 

-           Wij zullen bovenstaande conclusies ook aan de leden / gemeenten duidelijk maken.

-           Wij zullen bovenstaande conclusies ook delen met onze maatschappelijke partners en onze inwoners. 

In de bijlage treft u tevens een open brief van Jan van Zanen en Hubert Bruls over deze situatie. Deze open brief zal morgen gepubliceerd worden in 

het AD en verschillende regionale dagbladen. Tot die tijd (woensdagochtend) rust er dus een embargo op.

Met vriendelijke groet,

drs. Freek Selen

Strategisch Adviseur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

www.vng.nl



Open brief over jeugdzorg en GGZ aan onze inwoners,

Het is een ongebruikelijke stap voor gemeenten om via een open brief in een dagblad onze zorgen met onze 

inwoners te delen. Door de huidige ontwikkelingen rond de jeugdzorg en GGZ voelen wij ons echter 

genoodzaakt dit toch te doen.

In 2015 namen gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van het Rijk over. Dat deden wij 

omdat wij deze taken beter en overzichtelijker wilden regelen. Wij kunnen beter maatwerk leveren dan het 

Rijk. Tegelijkertijd moesten we deze taken uitvoeren met een veel kleiner budget dan voorheen. De crisistijd, 

waarin ook door gemeenten fors moest worden bezuinigd, maakte de uitvoering van deze nieuwe taken niet 

makkelijker. In de afgelopen jaren zijn door gemeenten meer jongeren bereikt dan vooraf was voorspeld. Dat 

leidde tot extra uitgaven en, bij gebrek aan inanciële compensatie, tot grote tekorten bij gemeenten.  

Al jaren zijn we met het kabinet in gesprek over de tekorten in de jeugdzorg en de zorg voor mensen met 

psychische kwetsbaarheid. Diverse onderzoeken, die zijn uitgevoerd in opdracht van het Rijk en de 

gemeenten, tonen aan dat de omvang van de zorg sterk toeneemt. Naast de toename van 12,1 procent van 

jongeren die jeugdzorg nodig hebben, is ook meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen en 

verward gedrag. Zij belanden na hun ontslag uit de kliniek of forensische instelling vaak rechtstreeks in de 

maatschappelijke opvang. 

De problemen in het sociaal domein worden door gemeenten in het gehele land gevoeld. Het gaat ook niet 

alleen om grote of alleen om kleine gemeenten. De forse tekorten hebben bij veel gemeentelijke bestuurders 

en ambtenaren tot onbegrip, frustratie en zelfs woede geleid. Kabinet en parlement lijken deze forse en 

complexe taken bij gemeenten neer te leggen zonder  verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsvraagstukken 

te nemen. 

Van gemeenten kan niet worden verwacht dat zij noodzakelijke extra kosten zelf opvangen. 

Gemeentebegrotingen moeten, in tegenstelling tot de Rijksbegroting, nu eenmaal sluitend zijn. Als er geen 

compensatie komt moeten gemeenten bezuinigen. Dat heeft ongewenste gevolgen. Denk aan wachtlijsten in 

de jeugdzorg, overlast in wijken, het uitstellen van onderhoud, verhoging van de OZB, bezuinigingen op 

cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen.

Natuurlijk kijken wij als gemeenten ook kritisch naar onszelf. Ook wij zullen extra maatregelen moeten nemen. 

Daarbij leren wij van elkaars ervaringen, kunnen wij gebruik maken van de door de VNG onlangs ingestelde 

visitatiecommissie die gemeenten adviseert en maken we werk van het terugdringen van administratieve 

lasten. 

Met de meeste mensen in ons land gaat het gelukkig goed. Toch zijn er ook inwoners die minder makkelijk 

hun weg vinden. De Nederlandse gemeenten zetten graag een stapje extra voor de inwoners die het nodig 

hebben: in dit geval de jongeren en psychisch kwetsbare mensen. De gemeente komt voor hun belangen op. 

Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gemeente hen kan helpen als zij hulp nodig hebben. 

Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij  onze 

inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de 

gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze 

jeugd niet in de steek laten. 

Maar de huidige maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak, van één overheid. Als 

Nederlandse gemeenten roepen wij het kabinet dan ook op de mensen die wat extra hulp nodig hebben niet in 

de kou te laten staan. Wij vragen het kabinet de handschoen op te pakken en ons voldoende middelen te 

geven om onze inwoners te helpen.

Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

Jan van Zanen    Hubert Bruls

Voorzitter VNG    Vicevoorzitter VNG
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