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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

Geachte heer Rutte, 

 

De brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 november jl. trekt 

een zware wissel op de samenwerking tussen het kabinet en de gemeenten. De in de brief 

aangekondigde maatregelen brengen de problemen in de specialistische jeugdzorg niet dichter bij 

een oplossing. De toon van de brief en de begeleidende interviews doet geen recht aan de 

complexe problematiek met veel spelers. Gemeentebesturen doen hun uiterste best om in 

samenwerking met andere gemeenten en met de instellingen goede zorg voor kwetsbare jongeren 

te organiseren.  

Algemene structuurmaatregelen helpen daarbij niet, integendeel. Een top-down stelselwijziging 

gaat geen kind helpen. Rijk, instellingen en gemeenten moeten allemaal lering trekken uit situaties 

waarin kinderen onverhoopt niet goed worden geholpen. Als het gaat om de interbestuurlijke 

samenwerking hebben we daarover afspraken gemaakt in het IBP. In de brief van het kabinet is 

echter geen spoor te ontdekken van gelijkwaardige samenwerking tussen overheden. 

 

De voorstellen zorgen voor een ingrijpende verandering in de regionale samenwerking. Het kabinet 

wil tot in detail gaan voorschrijven hoe gemeenten met elkaar samenwerken. Deze ingreep staat 

naar ons idee ver af van het beeld dat de minister van BZK onlangs in haar brief over de toekomst 

van het openbaar bestuur heeft geschetst. De minister schreef zich in te spannen tot het beperken 

van door het Rijk verplichte samenwerking en het verruimen van de kaders. De kabinetsvoorstellen 

voor de specialistische jeugdzorg zijn hiermee flagrant in tegenspraak. Dit precedent zet de bijl aan 

de wortel van de intergemeentelijke samenwerking. In feite verandert de samenwerking in een vorm 

van gedwongen uitvoering van rijksbeleid. De invloed van gemeenten wordt kleiner en de 

democratische legitimatie verdwijnt nagenoeg.  

 

 

Het verschil met de uitvoering door een rijksdienst is vooral dat gemeenten de rekening moeten 

betalen. De uitgaven van gemeenten voor de jeugdzorg stijgen onrustbarend. De band tussen 
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bepalen en betalen wordt door het kabinet doorgesneden. De teneur in de brief is dat gemeenten 

meer moeten betalen om de instellingen de gelegenheid te geven om hun taken goed uit te voeren. 

Structurele compensatie van de deze kosten door het Rijk blijft vooralsnog achterwege. Het gevolg 

is dat veel gemeenten dit jaar grote problemen hebben met het rondkrijgen van hun begroting en 

moeten snijden in allerlei maatschappelijke voorzieningen. Helaas is de jeugdzorg niet het enige 

dossier waarop het Rijk gemeenten onvoldoende compenseert. De rijksfinanciën staan er 

uitstekend voor, gemeenten moeten bezuinigen en als klap op de vuurpijl dwingt het kabinet 

gemeenten om meer uit te geven. Dit alles heeft grote gevolgen voor de opstelling van gemeenten 

bij voorstellen om taken op te pakken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

 

mr J.H.C. van Zanen 

voorzitter 

 

 

een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de ministers Knops, De Jonge en Dekker 


