
 

 

Samenvatting en preadvies motie Structurele compensatie tekorten jeugdzorg 

 

Indienende gemeenten : Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg  

 

Ondersteunende gemeenten: 17 ondersteunende gemeenten, zie motie.  

 

Status motie: definitief en getekend.  

 

Strekking van de motie  

In de motie wordt uitgesproken dat er waardering is voor het feit dat het Rijk aandacht heeft voor 

de tekorten op de jeugdzorg en gemeenten daarin tegemoet wil komen maar dat die 

tegemoetkoming gezien de aangenomen motie ‘stevige structurele afspraken in het sociaal 

domein II’1 onvoldoende en onacceptabel is. Het aanbod van het Rijk kent geen (a) toereikend  

macrobudget, en (b) geen structurele oplossing voor de tekorten op de jeugdzorg. Ook worden  

gemeenten geconfronteerd met een forse accrestegenvaller waardoor in veel  

gemeentebegrotingen geen rek meer is om de tekorten op de jeugdzorg op te vangen en dit niet  

meer zonder consequenties kan blijven in het realiseren van andere maatschappelijke opgaven.  

De motie draagt het VNG-bestuur op om het aanbod van het Rijk niet te accepteren en met het  

Rijk te blijven onderhandelen om te komen tot een toereikend macrobudget met een structurele  

compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg. 

 

Preadvies VNG-bestuur: Afwijzen 

 

Toelichting 

Tegemoetkoming van het kabinet op de tekorten op de jeugdzorg was in het voorjaar van 2017 

één van de vier voorwaarden die de VNG heeft gesteld aan de samenwerking in het IBP.  

De andere voorwaarden betroffen de BUIG, de open einde regelingen (waaronder het 

Abonnementstarief) en de overheveling van de integratie-uitkering sociaal domein naar het 

Gemeentefonds. Op BUIG en de integratie-uitkering sociaal domein zijn inmiddels goede 

afspraken gemaakt. Met name het Abonnementstarief Wmo, waarover ook voor deze ALV moties 

zijn ontvangen, blijft echter een graat in de keel. 

 

De VNG heeft zich in de afgelopen periode tot het uiterste ingespannen om ook op de voorwaarde 

van een voldoende en structureel jeugdhulpbudget resultaten te boeken. Het Fonds 

tekortgemeenten was een van de initiatieven. Mede dankzij de inzet van vele vertegenwoordigers 

van gemeenten heeft het kabinet voor de jaren 2019 t/m 2021 € 1.020 miljoen aan gemeenten 

toegezegd (dat bedrag is nog zonder loon- en prijscompensatie en zonder de effecten op de 

accressen mee te rekenen). Dit geeft gemeenten, zeker in het eerste jaar, enige lucht. Ook het 

VNG-bestuur vindt het uitblijven van een concrete structurele oplossing teleurstellend. Wel ziet het 

VNG-bestuur, anders dan Zoetermeer en de andere indienende gemeenten, perspectief op 

structurele compensatie in de afspraken over arbitrage en het onafhankelijk onderzoek in 

gezamenlijk opdrachtgeverschap naar de volume- en uitgavenontwikkeling jeugdhulp in de 

periode 2015-2019, dat in het najaar van 2020 moet zijn afgerond.  

 

Het VNG-bestuur stelt voor om de eerder aangenomen motie “Stevige structurele afspraken 

sociaal domein II” aan te houden totdat aan gemeenten zekerheid is geboden over adequate 

structurele middelen en in de komende periode nadrukkelijk te blijven inzetten op zo’n toereikende 

                                                      
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


 

 

structurele oplossing. Deze opdracht aan en opgave van het VNG-bestuur blijft daarmee 

onverminderd gelden. Tevens omarmt het VNG-bestuur de voorliggende motie “Stevige borging 

gelijkwaardig partnerschap IBP”, waarin het VNG-bestuur opgeroepen wordt zich ervoor in te 

zetten dat de taken die gemeenten al hebben en nog krijgen haalbaar en betaalbaar zijn en 

blijven. Zodat ook andere maatschappelijke opgaven niet verdrongen worden. 

 

Om deze redenen kiest het bestuur ervoor de Voorjaarsnota van het kabinet te aanvaarden als 

een gegeven en de inzet te richten op de totstandkoming van echte structurele afspraken.  

 


