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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

Geachte fractievoorzitters, 

  

Op 16 december hebben wij u onze reactie op het Regeerakkoord gestuurd, zie de bijlage. Naast 

een aantal positieve ontwikkelingen vestigden we uw aandacht op een aantal afspraken in het 

Regeerakkoord die tot grote zorgen bij gemeenten hebben geleid. Een van die onderwerpen is 

Jeugdhulp.  

  

Wij staan op het standpunt dat, zoals gemeenten dat doen, ook het kabinet de arbitrage-uitspraak 

door de Commissie van Wijzen uit 2020 dient te respecteren. We stelden vast dat in het 

regeerakkoord de uitspraak van de Commissie van Wijzen eenzijdig terzijde wordt geschoven door 

de financiële reeks niet over te nemen maar deze vanaf 2024 met 100 miljoen en vanaf 2025 zelfs 

met 500 miljoen te verminderen. We kondigden aan dat de VNG in een extra ledenvergadering 

(ALV) op 13 januari 2022 met alle gemeenten zal bespreken welke consequenties het niet-

nakomen van de arbitrage-uitkomst voor de opstelling van gemeenten in de Hervormingsagenda 

zal hebben. 

  

Gistermiddag heeft de ALV plaatsgevonden en onze leden hebben unaniem voor de bijgevoegde 

resolutie gestemd, waarmee zij zich achter het voorstel van het bestuur hebben geschaard: 

De vormgeving van en besluitvorming over de Hervormingsagenda per heden op te schorten totdat 

er een principeafspraak is gemaakt met het nieuwe kabinet waarin zij erkent dat:  

· de uitspraak van de Commissie van Wijzen ten volle zal worden gerespecteerd;  

· de genoemde extra besparingen in het coalitieakkoord op geen enkele wijze ten koste 

zullen gaan van het voor kwetsbare jeugd beschikbaar gestelde budget; - alle te treffen 

maatregelen vooraf financieel dienen te zijn gevalideerd en getoetst op hun 

uitvoeringsconsequenties en dienen bij te dragen aan betere jeugdhulp en een beter 

beheersbaar stelsel;  

· de verantwoordelijkheid voor de ‘extra’ maatregelen uit het Coalitieakkoord ad 500 mln bij 

het kabinet blijft, waarbij tevens wordt gegarandeerd dat die extra besparing geen negatief 

effect heeft op de hervormingsagenda jeugd. 

  

Wij roepen u op in het debat over de Regeringsverklaring er bij het kabinet op aan te dringen 

uitvoering te geven aan de uitspraak van de Commissie van Wijzen zodat goede zorg voor 

kwetsbare kinderen en gezinnen voortgang kan vinden. Gemeenten realiseren zich daarbij terdege 

dat zij zelf de grootste inspanning hebben te leveren om het stelsel van Jeugdhulp tot een houdbaar 

stelsel te transformeren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren maar een bezuiniging die oploopt 

naar 1,5 miljard -een kwart van het totale budget- is absoluut onrealistisch.  

 

Vriendelijke groet, 
 
mr L.K. (Leonard) Geluk 
Algemeen directeur 
  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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