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Betreft: Reactie P10-gemeenten op concept Wetsontwerp Jeugd 
Bronckhorst, 15 oktober 2012 
 
 
Excellenties, 
 
In het position paper (http://www.p-10.nl/position_paper_p10_kabinetsformatie_2012.aspx) 
van de P-10, het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, hebben wij 
genoemd eigen verantwoordelijkheid te dragen via: 
 
• beleidsruimte voor sociale en economische innovatie 
• doelgerichte in plaats van procesgerichte regelgeving 
• ontschotting van financieringsstromen 
• evenredige verdeling gemeentefonds 
• herstructureringsfonds transitie platteland 
 
Onze reactie op de concept jeugdwet brengen wij hiermee in verband:  
 
Beleidsruimte voor sociale en economische innovatie en doelgerichte wetgeving 
Nu op termijn mogelijk ook delen van de AWBZ en Wet werken naar vermogen naar de 
gemeente komen, is het – mede gezien de te decentralisatiekortingen – nodig dat de 
plattelandsgemeenten integraal en vraaggericht werken. Dit vraagt om wetgeving, die 
ruimte biedt voor innovatie.   
 
De geboden beleidsruimte voor de gemeenten in de concept jeugdwet is beperkt. 
Enerzijds wordt aangegeven dat de verantwoordelijkheid voor alle ondersteuning voor 
jeugd bij de gemeente komt te liggen. Anderzijds worden taken van (gemeentelijke) 
functionarissen, opleidingseisen/deskundigheid, regionale samenwerking, 
monitoring,verstrekken van beleidsinformatie aan de Minister, voldoende aanbod, 
Kindertelefoon, totstandkoming beleidsplan en gebruik van verwijsindex in brede zin 
vergaand geregeld.  
 
Integraal werken is voor ons essentieel voor een goede uitvoering van de jeugdzorg. De 
verantwoordelijkheid voor het bepalen van de ondersteuning jeugd geestelijke 
gezondheidszorg is in de concept jeugdwet echter bij de huisarts gelegd. Het bepalen van 
de jeugdhulp bij de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering 
is ondergebracht bij de gecertificeerde instelling. Een integrale werkwijze, waarbij we 
uitgaan van 1 gezin, 1 plan, 1 casusregisseur, wordt op deze wijze niet haalbaar.  
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Concluderend zijn wij van mening dat de concept jeugdwet onvoldoende beleidsruimte 
biedt om te innoveren en een daadwerkelijk integrale werkwijze (bijna) onmogelijk maakt. 
De nieuwe jeugdwet moet beschrijven ‘wat’ gerealiseerd moet worden, het ‘hoe’ en ‘wie’ is 
een verantwoordelijkheid van de gemeenten. Invulling van de jeugdwet overeenkomstig de 
systematiek van de WMO is gewenst (zie ook de reactie van de VNG). 
 
Financiering en gemeentefonds 
Op pagina 50, 3e alinea geeft u aan dat het verdeelmodel mogelijk gebaseerd wordt op 
aantal inwoners, leeftijdsopbouw, sociale structuur en aandeel minderheden.  
De grote plattelandsgemeenten hebben de komende jaren te maken met ontgroening en 
vergrijzing van de bevolking. Deze factoren kunnen afhankelijk van het definitieve 
verdeelmodel grote financiele gevolgen hebben. Het wordt voor de grote 
plattelandsgemeenten, mede door de vele kernen en afstanden binnen de gemeenten, 
minder haalbaar om kwalitatief goede voorzieningen voor de jeugd te handhaven.    
 
De P10-gemeenten, met gezamenlijk 340.000 inwoners en een grondoppervlak groter dan 
Zuid-Holland, wijzen op de noodzaak van een rechtvaardige verdeling van het 
gemeentefonds of een correctie zoals bij de topkrimpregio’s is toegepast. 
 
Afsluitend 
Bij een nieuwe tijd past een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden. Wij stellen de 
beweging om de verantwoordelijkheid voor het sociaal domein meer bij de gemeente te 
leggen op prijs.  
 
Zoals de burger meer verantwoordelijkheid moet nemen voor het eigen welbevinden, zo 
vraagt het platteland om meer ruimte voor eigen beleid. Nu de middelen afnemen, is er 
ruimte geboden voor innovatiekracht en integraal werken door de grote 
plattelandsgemeenten. Door een aanpassing van de concept jeugdwet is aansluiting op 
deze uitgangspunten zeer goed mogelijk.   
 
 
Namens het bestuur van de P10, 
H.A.J. Aalderink, voorzitter  

 
 
 


