Financiële onderbouwing
tekorten Jeugdzorg en Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) bij gemeenten
Gemeenten hebben te maken met grote financiële tekorten in het sociaal domein, met name in de jeugdzorg en de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Door de huidige ontwikkelingen rond de jeugdzorg en GGZ voelde de VNG zich
genoodzaakt begin mei een paginagrote brief te plaatsen in de krant. Strekking van deze brief: Er is vanuit het Rijk extra
budget nodig om de tekorten bij gemeenten op te vangen. Anders zijn forse bezuinigingen bij gemeenten noodzakelijk.
Maar hoeveel geld hebben gemeenten nodig om de tekorten op te vangen?
En waar zijn deze bedragen op gebaseerd? Een uitleg:
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De taak voor gemeenten om meer mensen vanuit instellingen de wijk in
te krijgen (ambulantisering) zorgt voor veel extra opgaven. De VNG
tekent het Hoofdlijnenakkoord – GGZ daarom pas als er financiële ruimte
komt voor gemeenten om de gevolgen van ambulantisering in de GGZ
goed op te vangen. Er staan mensen op een wachtlijst Beschermd
Wonen door ambulantisering. De daarmee samenhangende kosten
komen neer op ongeveer 100 miljoen.
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Nederland kent
ongeveer 250.000
mensen in het land met
ernstige psychische
klachten (EPA) waar je als
gemeente in het sociaal
domein steeds meer
verantwoordelijkheid
voor krijgt. Dit leidt tot
extra kosten bij
gemeenten.

1. Aantal jeugdigen in de jeugdzorg stijgt
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Het doel van 20%
ambulantisering per 2025
leidt naar verwachting tot
meer mensen die uit de
instellingen naar de wijk
komen. Deze mensen
gaan de instellingen uit en
krijgen zorg en ondersteuning thuis en in de
wijk. Daarom komen
gemeenten voor veel
extra opgaven te staan.
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2. Complexe zorg per cliënt neemt toe

Stijgende
kosten per
zorgtraject

JAARLIJKS

€490 MILJOEN

Gemeenten
organiseren
begeleidingstrajecten voor
zorg en werk

Gemeenten organiseren
passende begeleiding
en wijkteams

Hierdoor worden gemeenten geconfronteerd met forse
kostenstijgingen. Omdat het goed regelen van ambulantisering
tijd nodig heeft, stelt de VNG een financieel ingroeipad voor.
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