
 

Gebruik € 60 miljoen uit zorgakkoord voor knelpunten 

Vanuit het begrotingsoverleg over de hervorming van de langdurige zorg zijn extra middelen voor de 

jeugdzorg beschikbaar gekomen. € 60 miljoen voor 2015. Deze middelen zijn bedoeld om een 

soepele overgang van de overheveling van de jeugdhulp naar gemeenten mogelijk te maken. 

 

Wij vragen het ministerie van VWS om met ons in overleg te gaan hoe deze middelen in te zetten 

zodat het grootste knelpunt dat aanbieders en gemeenten nu ervaren opgelost wordt. Dat gaat over 

het verschil tussen omzetopgaven van aanbieders en de gemeentelijke budgetten. Dat kan regionale 

aanbieders betreffen maar zeker ook aanbieders met een bovenregionaal of landelijk werkgebied.  

 

In de brief aan de Tweede Kamer van 17 april geeft de staatsecretaris van VWS aan dat een deel van 

de € 60 miljoen aan het macrobudget Jeugdwet – dat aan gemeenten wordt uitgekeerd – wordt 

toegevoegd. Hierover wil het ministerie nadere afspraken met ons maken. Met het andere deel wil 

VWS een soepele overgang in het nieuwe stelsel bewerkstelligen van instellingen voor jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering met een bovenregionaal of landelijk werkgebied.  

Het grootste knelpunt 

Op dit moment zien wij het verschil tussen de budgetten die gemeenten van het Rijk krijgen (conform 

decemberopgave) en de opgaven van aanbieders over de omzet per gemeente als grootste financiële 

knelpunt. Met risico’s voor de continuïteit van zorg. Gemeenten zijn momenteel met aanbieders aan 

de slag om hen duidelijk te maken wat het operationaliseren van de budgetgarantie voor 2015 in 

euro’s betekent. Dit als uitwerking van de regionale transitiearrangementen waarin bijna in alle 

gevallen sprake is van een vorm van budgetgarantie voor 2015.  

 

Daarbij loopt een groot aantal gemeenten/regio’s tegen het probleem aan dat de productiecijfers van 

aanbieders veel groter zijn dan de budgetten die zij van het Rijk krijgen. Het verschil is veel groter dan 

de kortingen die in 2015 worden doorgevoerd. Problematisch daarbij is dat gemeenten geen bron 

hebben om de opgaven van de zorgaanbieders te verifiëren. Het Rijk kan die productiecijfers van 

aanbieders per gemeente immers niet leveren vanuit de verschillende landelijke bronnen.  

 

Verschillen verkleinen 

Er is een aantal redenen dat doet vermoeden dat de verschillen tussen rijksbudgetten aan gemeenten 

en productie van aanbieders kleiner worden. Dat komt doordat: 

 het macrobudget van gemeenten zal stijgen. We weten vanuit de voorlopige berekeningen 

van het ministerie dat het macrobudget van € 3,5 mld uit december wordt verhoogd. Meer 

duidelijkheid volgt hierover in de meicirculaire 2014.  

 de productiecodelijst die recent voor de AWBZ beschikbaar is gekomen een betere toedeling 

van zorg aan de Wlz, Zvw, Wmo en jeugdzorg mogelijk maakt. Onjuiste toedelingen kunnen 

rechtgetrokken worden.  

 de uitwerking van het woonplaatsbeginsel is gepubliceerd, waarmee beter vastgesteld kan 

worden welke gemeente verantwoordelijk is voor de zorg van een cliënt. 



Al zullen niet alle forse verschillen door deze drie punten worden opgelost. Terwijl gemeenten wel hun 

rijksbudgetten moeten toedelen voor de feitelijke inkoop van zorg bij aanbieders.  

 

Gevolgen voor inkoop 

Het lijkt onontkoombaar dat gemeenten/regio’s waar de forse verschillen ook na de meicirculaire 

voortduren de inkoop moeten baseren op deze lage budgetten. Ondanks de toezeggingen in de 

regionale transitiearrangementen. Met het risico dat daarbij de zorgcontinuïteit in het geding komt. Een 

risico omdat de informatie over omzet van aanbieders per gemeente vanuit het Rijk niet op orde is.  

Oplossing voor transitierisico 

Voor dit transitierisico moet een oplossing komen, een oplossing die een soepelere overgang van de 

jeugdhulp naar gemeenten mogelijk maakt. Daarom vragen wij het Rijk om met ons afspraken te 

maken over de inzet van de vrijgekomen € 60 miljoen voor 2015. Die middelen komen wat ons betreft 

ten goede aan de instellingen en gemeenten die de middelen het hardst nodig hebben bij de inkoop 

van zorg, blijkend uit een resterend verschil tussen reële omzetopgaven van aanbieders en de nieuwe 

gemeentelijke budgetten uit de meicirculaire 2014. Daar kunnen regionale aanbieders mee geholpen 

worden maar zeker ook aanbieders met een bovenregionaal of landelijk werkgebied. Ook de TAJ kan 

een rol spelen bij het inzichtelijk maken van de grootste knelpunten in het land.  

Wij vragen het ministerie om met ons uit te werken op welke manier en binnen welke termijn deze 

middelen het best besteed kunnen worden om dit knelpunt op te lossen.  

Of € 60 miljoen daar toereikend voor is, is de vraag. Mogelijk dat ook € 90 miljoen die in 2015 vanuit 

het provinciefonds aan het macrobudget van gemeenten zou moeten worden toegevoegd, ingezet kan 

worden voor dit doel. Eventueel resterende frictiekosten mogen immers niet uit dit gemeentelijke 

budget betaald worden maar zijn voor rekening van huidige financiers.  

 

VNG, 2 mei 2014  

 

 

 

 

 

 

 


