
 

Motie: Naar een passend financieel en sturingskader Jeugd op basis van feiten 
 
 
Aan: De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in vergadering 
bijeen op 5 juni 
 
Constaterende dat: 

• De gedecentraliseerde taken in het sociaal domein open einderegelingen zijn, gemeenten 
een zorgplicht hebben, niet volledige sturing op toegang kennen en dat derhalve 
kostenbeheersing lastig te realiseren is; 

• de volumestijging van 12,1% van 2015-2017 bij jeugd laat zien hoe belangrijk het is om de 
volumeontwikkeling goed te monitoren om met elkaar tot de juiste maatregelen te komen; 

• Dat veel gemeenten moeten vaststellen dat de volumegroei jeugd in 2018 is doorgezet en de 
verwachting hebben dat de groei ook nog in 2019 en daarna, in afnemende mate, door zal 
zetten; 

• Het Rijk de gemeenten met incidentele middelen slechts gedeeltelijk tegemoet komt en dat 
stevige afspraken voor toereikende structurele middelen nog steeds nodig zijn; 

• Met de uitkomst van de Voorjaarsnota gemeenten nog steeds met forse tekorten te maken 
hebben die niet op de korte termijn door hen kunnen worden teruggedrongen; 

• Rijk en VNG gezamenlijk de opdracht zullen bepalen voor aanvullend onafhankelijk 
onderzoek naar de noodzaak van structurele middelen voor jeugd en de resultaten door Rijk 
en VNG bestuurlijk gewogen zullen worden; 

• VNG en Rijk afspraken zullen maken over maatregelen om gezamenlijk het jeugdhulpstelsel 
effectiever, efficiënter en beter te maken. 

 

Overwegende dat: 
• Door de leden van de VNG op 30 november de motie ‘stevige structurele afspraken in het 

sociaal domein II’[1] is aangenomen, waarin het VNG-bestuur wordt opgedragen in 
onderhandelingen met het Rijk te komen tot (a) een toereikend macrobudget, en (b) een 
structurele oplossing voor de tekorten op de jeugdzorg; 

• Het aanbod van het Rijk aan beide voorwaarden niet voldoet en de beslissing over 
structurele compensatie doorschuift naar een volgend kabinet terwijl de noodzaak voor 
structurele afspraken over de volume- en kostenontwikkeling Jeugd blijft bestaan; 

• Door de veelheid aan dossiers zoals jeugdhulp, GGZ, verdeelmodel BW en Opvang, 
abonnementstarief, de uitname Wlz en aanhoudende tekorten Jeugd, BUIG en Wmo, de 
financiële druk bij gemeenten alleen maar toeneemt; 

• Gemeenten beperkt kunnen sturen op een effectiever, efficiënter en beter Jeugdstelsel en 
goede afspraken over verwijzingen van groot belang vinden. 

 
 
Spreekt uit: 

• Te betreuren dat gemeenten niet volledig worden gecompenseerd voor de tekorten in de 
periode 2015-2021 en er nog geen toereikende structurele middelen beschikbaar worden 
gesteld; 

• Dat de uitkomst van de Voorjaarsnota weliswaar verlichting geeft, maar de financiële druk 
voor gemeenten nog altijd te hoog is en alleen maar toeneemt. 
 

                                                                            
[1] https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/10a-motie-stevige-structurele-afspraken-ii-def.pdf  

https://vng.nl/files/vng/brieven/2019/attachments/10a-motie-stevige-structurele-afspraken-ii-def.pdf


 
Draagt het VNG-bestuur op: 

• Zich hard te blijven maken voor stevige structurele bijdragen, waaronder een verhoging van 
het macrobudget voor jeugdhulp; 

• Zich ervoor in te spannen om bij de bestuurlijke weging van de uitkomsten van het 
jeugdonderzoek naar kosten- en volumeontwikkelingen in 2018 en 2019, ook de structurele 
doorwerking van de volumegroei in de 2015 tot 2017, voor zover niet te beïnvloeden door 
gemeenten, met terugwerkende kracht te compenseren; 

• Met het kabinet uit te werken hoe gemeenten zekerheid krijgen over 2022 als er nog geen  
besluitvorming is door het nieuwe kabinet over de begroting 2022;  

• In de gesprekken die VNG gaat voeren met het Rijk voor een effectiever, efficiënter en beter 
Jeugdstelsel de sturingsmogelijkheden voor gemeenten te versterken, op bijv. externe 
verwijzers. 

 
 
Mede ingediend door: 
 
Gemeente Alkmaar 
Gemeente Almere 
Gemeente Alphen a/d Rijn 
Gemeente Amersfoort 
Gemeente Assen 
Gemeente Breda 
Gemeente Delft 
Gemeente Deventer 
Gemeente Ede 
Gemeente Emmen 
Gemeente Gouda 
Gemeente Groningen 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Haarlemmermeer 
Gemeente Heerlen 
Gemeente Helmond 
Gemeente ’s-Hertogenbosch 
Gemeente Hilversum 
Gemeente Leiden 
Gemeente Lelystad 
Gemeente Maastricht 
Gemeente Nijmegen 
Gemeente Noordenveld 
Gemeente Oss 
Gemeente Sittard-Geleen 
Gemeente Tilburg 
Gemeente Venlo 
Gemeente Zaanstad 
 
Aanvullende gemeenten die deze motie ook mede-indienen, zullen bij de toelichting op de ALV nog 
worden genoemd.  
 
 
 



 
 
Assen, 3 juni 2019 
 
Burgemeester en wethouders van Assen, 
 
M.L.J. Out        T. Dijkstra 
 
     
 
 
 
Burgemeester        Gemeentesecretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiden, 3 juni 2019 
            
M. M. Damen 
 
 
 
 

Wethouder gemeente Leiden 


