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Geachte woordvoeders jeugdzorg, 

 

 

Op  woensdag 9 oktober debatteert u met de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven over het 

wetsontwerp Jeugdwet. In deze brief geven we aan wat we van u als wetgever nodig hebben en op 

welke onderdelen het nodig is dat u ruimte aan gemeenten geeft. Daarnaast geven we kort aan wat 

gemeenten in individueel en collectief verband doen in voorbereiding op de decentralisatie. 

 

Het wetsontwerp Jeugd regelt voor de jeugdhulp een nieuwe bestuurlijke  en financiële rol voor de 

rijks- en de gemeentelijke overheid. Het rijk is stelselverantwoordelijk en de gemeentelijke  overheid  is 

 bestuurlijk en financieel  verantwoordelijk voor de inrichting en bekostiging voor een lokale en 

regionale  jeugdhulp. Alle sectoren  uit het huidige stelsel, – van preventie  en opvoedondersteuning tot 

specialistische  behandelingen - aan kinderen, jeugdigen en/of hun ouders vallen hieronder.  

Daarnaast voert de gemeentelijke overheid de jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. De 

stelselherziening is geen doel op zich, maar moet de achterliggende transformatie dienen. Die heeft tot 

doel dat ouders en kinderen eerder en sneller geholpen worden, waarbij ze uitdrukkelijk op hun eigen 

verantwoordelijkheid worden aangesproken en het herstel van de normale opvoed- en opgroeisituatie 

het doel is. Die inhoudelijke veranderingen vragen ook om  een transformatie (andere attitude en 

rolopvatting)van partijen die nu bij het stelsel betrokken zijn. Gemeenten krijgen in het nieuwe stelsel 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden, die nu bij de rijksoverheid, provincies, zorgkantoren en 

verzekeraars liggen. Het is van het grootste belang dat  deze partijen de nieuwe rol van de 

gemeentelijke overheid erkennen en ruimte laten aan het samenspel tussen gemeenten, instellingen 

en de burgers die zorg zullen ontvangen.  
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Gemeenten hebben het volgende van u nodig: 

1. Zorg voor stabiele wetgeving zonder onnodige bureaucratie 

2. Durf te differentiëren in kwaliteitseisen 

3. Houd het stelsel integraal, inclusief de jeugdGGZ 

4. Laat gemeenten meer betrokken zijn bij de landelijke inspectie 

5. Volg de effecten van de bezuinigingen nauwgezet 

 

1. Zorg voor stabiele wetgeving zonder onnodige bureaucratie 
Kinderen die zorg krijgen, professionals en gemeenten hebben behoefte aan een stabiel, overzichtelijk 

 en administratief eenvoudig wettelijk kader.  Gemeenten willen de zorg eenvoudiger organiseren, en 

de wet moet hen daarin niet tegenwerken.  De wet bevat een behoorlijke hoeveelheid ‘kan bepalingen’, 

mogelijkheden voor nadere regelgeving zonder dat iemand weet wanneer ze worden ingevuld. 

Wetgeving wordt daarmee een continu proces. De uitvoering krijgt daardoor geen stabiele basis. Wij 

sluiten ons aan bij het advies van de Raad van State om deze bepalingen te schrappen.   Op andere 

onderdelen is de wet onnodig gedetailleerd en betuttelend, bijvoorbeeld door protocollen rond 

werkwijzen wettelijk voor te schrijven, of door een wetsartikel op te nemen dat gemeenten zich goed 

voor dienen te bereiden op nieuwe taken. U treft in de bijlage een opsomming van artikelen aan  die 

wat ons betreft geschrapt kunnen worden.   

 

Gemeenten kunnen zich alleen goed voorbereiden op nieuwe taken bij duidelijkheid over de omvang 

van die taken. Snelle en volledige duidelijkheid over de afbakening tussen kern-AWBZ, Jeugdwet en 

Zorgverzekeringswet is van groot belang. Voor jongeren die zware AWBZ-gefinanciërde zorg krijgen, is 

deze duidelijkheid cruciaal, omdat anders de continuïteit van hun zorg in gevaar is. 

 

2. Durf te differentiëren in kwaliteitseisen 
In het wetsvoorstel wordt de term ‘jeugdhulp’ gebruikt, naast enerzijds ‘preventie’ en anderzijds 

‘kinderbescherming&jeugdreclassering’. Jeugdhulpaanbieders worden gehouden aan het leveren van 

‘verantwoorde hulp’. Daarvoor dragen zij zorg door een adequate ‘verantwoordelijkheidstoedeling’ 

(4.1.1., tweede lid). In de Memorie van Toelichting wordt duidelijk dat dit betekent dat voor alle vormen 

van jeugdhulp ‘geregistreerde professionals’ dienen te worden ingezet, tenzij daarvan beargumenteerd 

kan worden afgeweken. Niet duidelijk is wat deze tenzij-mogelijkheid inhoudt. Beroepsregistratie staat 

open voor HBO- en WO opgeleiden die aanvullende opleidingen hebben doorlopen. Door deze strenge 

invulling van kwaliteit één op één te koppelen aan alle vormen van  ‘jeugdhulp’ wordt jeugdhulp 

duurder. Wanneer men van de eisen af wil wijken, wordt het bureaucratischer door de eis om voor elke 

afzonderlijke casus deze afwijking te beargumenteren. Voor bepaalde vormen van jeugdhulp (gesloten 

jeugdzorg, in de 12- en 24 uurs zorg) en jeugdbescherming& jeugdreclassering zijn eisen als 

registratie in beroepsregisters, verbonden aan tuchtrecht, in onze ogen terecht. Voor andere vormen 

van ondersteuning en begeleiding zijn deze eisen onnodig zwaar.  

Wij stellen voor nader te definiëren waarvoor uitgebreide kwaliteitseisen nodig zijn en dat gemeenten 

de kwaliteitseisen stellen aan alle overige vormen van  ondersteuning en begeleiding. Wij 

ondersteunen hiermee het pleidooi van VGN en de MO-groep. In die sectoren kent men 

kwaliteitssystemen  die niet op registratie en tuchtrecht, maar op competenties en cliënttevredenheid 

zijn gestoeld. Deze kwaliteitsnormen en vormen van  professionaliteitsborging  krijgen nu geen 

erkenning. Deze kwaliteitseisen geven weinig ruimte aan de professional en aan de gemeente, terwijl 

dat wel door de wetgever is beoogd. 

 

3.  Houd het stelsel integraal, inclusief de jeugdGGZ 

Voor gemeenten is de jeugd-GGZ een noodzakelijk onderdeel van het nieuwe takenpakket van 

gemeenten. Expertise over psychische problemen is een onmisbaar onderdeel in de wijkteams die 
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gemeenten vorm gaan geven. Bij veel kinderen en jongeren is nog niet uitgekristalliseerd of er sprake 

is van een medisch of van een pedagogisch probleem, en een combinatie van die twee komt vaak 

voor. Door de Jeugd GGZ te decentraliseren kan hulp  dichtbij in de buurt en integraal worden ingezet. 

Dat rechtvaardigt het onderbrengen in één wettelijk kader. Gemeenten kunnen daarbij aansluiten bij 

ontwikkelingen die al in gang worden gezet, zoals ambulantisering en de vormgeving van basisGGZ. In 

de regionale gesprekken met GGZ-aanbieders blijkt dat zij veel kansen zien in deze stelselherziening. 

 

4.  Laat gemeenten meer betrokken zijn bij de landelijke inspectie 

Het toezicht op de naleving van de wet wordt neergelegd bij de landelijke inspectie. Dat is een prima 

voorstel. Tegelijkertijd kan het inspectietoezicht niet los van gemeenten staan. Gemeenten willen op 

landelijk niveau betrokken zijn bij de jaarplannen die de inspectie opstelt en individuele gemeenten 

willen geïnformeerd worden als de inspectie een onderzoek uitvoert bij een instelling of wanneer er 

signalen bij de inspectie binnenkomen die steeds terugkeren. Gemeenten zijn immers bestuurlijk 

verantwoordelijk voor de jeugdigen die in zorg zijn bij deze instellingen. Die verantwoordelijkheid kan 

niet goed worden ingevuld zonder informatieuitwisseling met de inspectie.  

 

5.  Volg de effecten van de bezuinigingen nauwgezet 

De stelselwijziging gaat gepaard met een ingrijpende bezuiniging, die oploopt tot bijna 20% in 2017. 

De cumulatie van kortingen (korting op jeugdbudget, op de AWBZ en op de PGB’s) heeft grote 

gevolgen voor instellingen, de jeugdigen die zorg ontvangen en gemeenten. Dat kan niet anders dan 

een aanzienlijke versobering van de zorg met zich mee brengen. Volumes en vergoedingen richting 

aanbieders zullen dalen. We vragen u als leden van het parlement goed de vinger aan de pols te 

houden of de budgetten toereikend zijn voor de taak die gemeenten krijgen.  

Om met minder budget toch kwalitatief goede ondersteuning en hulp op maat te kunnen blijven bieden 

aan jeugdigen moeten gemeenten de mogelijkheid hebben eigen keuzes te maken die horen bij de 

lokale situatie. Gemeenten kunnen daarmee zorgen voor een goede verbinding tussen vragen en 

problemen van kinderen, jeugdigen en hun gezinnen en hulpverleners.  

Voor de uitvoering van deze nieuwe taken is voldoende budget nodig, en volgens de Gemeentewet 

moeten voor nieuwe taken ook budgetten worden toegevoegd. Zowel door de invoering van 

adolescentenstrafrecht als door de invoering van OTS-light geldt een taakverzwaring voor gemeenten. 

Dat vraagt absoluut aanvullende middelen. 

In 2013 en 2014 is invoeringsbudget gereserveerd voor gemeenten om zich voor te bereiden op 

nieuwe taken. Het budget voor gemeenten in 2014 is volstrekt onvoldoende en  wij vragen u dat op te 

hogen.  

 

Voorbereidingen van gemeenten op de decentralisatie van de jeugdzorg 

De keuze om de verantwoordelijkheid bij de lokale overheid te leggen is een welbewuste: voor 

kinderen, jeugdigen en hun gezinnen is dat de meest nabije bestuurslaag.  Het gemeentebestuur kent 

de vragen en problemen  waar zijn bewoners mee kampen. Het is in staat samenhangende 

voorzieningen  te organiseren en uit te voeren,  passend bij de eigen situatie.  

Veel burgers die ondersteuning nodig hebben, komen niet allereerst bij de gemeente binnen, maar via 

de huisarts, de medisch specialist of via school of maatschappelijk werk. Dat is prima. Gemeenten 

zullen afspraken gaan maken met deze verwijzers en met de instellingen die de zorg waarnaar 

verwezen wordt, leveren. Er wordt ook op landelijk niveau gesproken met huisartsen, medisch 

specialisten om de verwijzing richting specialistische behandelingen goed in te regelen in het nieuwe 

stelsel.  Veel gemeenten doen nu al ervaring op met sociale wijkteams als nieuwe werkwijze om snel, 

efficiënt en effectief begeleiding, ondersteuning en laagdrempelige hulp te bieden of ervoor te zorgen 

dat die geboden wordt.  

 



VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  04 

 

De decentralisatie is een complexe operatie in tamelijk korte tijd, die veel vergt van alle betrokkenen 

om het in goed banen te leiden. De huidige complexiteit en versnippering is één van de redenen voor 

de stelselwijziging, en vraagt tegelijkertijd veel van gemeenten om het overzicht te krijgen. In de wet 

hebben cliënten die per 2015 in zorg zijn of een indicatie hebben recht op continuïteit van zorg voor 

maximaal 1 jaar. In 41 regio’s stellen gemeenten, na overleg met aanbieders regionale arrangementen 

op om continuïteit van zorg te garanderen aan cliënten en om frictiekosten te beperken. Gezien de 

forse bezuinigingen en de consequenties die deze wet voor de rol van de Bureaus Jeugdzorg heeft, 

zullen er aanzienlijke resterende frictiekosten blijven. Dat is onvermijdelijk.  

De VNG neemt , op verzoek van gemeenten,  het initiatief om landelijke afspraken te maken voor de 

meest specialistische functies met een landelijk werkingsgebied. Zo wordt ook de beschikbaarheid van 

deze zorg geborgd. Daarnaast wordt voorgesteld aan de algemene ledenvergadering van de VNG om 

een aantal functies, zoals de Kindertelefoon, collectief als gemeenten te financieren. Daarnaast 

ontwerpen we  samen met cliënten  en gemeenten  een modelverordening, op basis waarvan  de 

lokale regelgeving kan worden ingevuld.  

 

Als u daar prijs op stelt, lichten we onze brief toe. U kunt daarvoor contact opnemen met Annelies 

Schutte of Geert Schipaanboord, bereikbaar via 070-3738393 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

J. Kriens 

Voorzitter directieraad 




