
 

 

 

 

07. UPDATE HERVORMINGSAGENDA JEUGD 

Bijlage bij ledenbrief 28 november 2022: “Uitnodiging Najaars ALV 2 december 2022”  

 

We hebben u eerder op 4 november jl. geïnformeerd over de onderhandelingen met het rijk om te 

komen tot een Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda dient voor de jaren tot en met 2028 het 

inhoudelijke, interbestuurlijke en financiële kader voor Jeugdhulp te bieden. Dit draagt bij aan een 

betere jeugdhulpverlening en een beheersbaar stelsel. Hierbij informeren wij u over de actuele 

ontwikkelingen in de afgelopen maand.  

 

Op de inhoud van de onderhandelingen zijn we de laatste maanden vergevorderd. Hierin spreken we 

de ambitie uit dat we de hulp aan kwetsbare kinderen en hun omgeving willen verbeteren. Ook willen 

we zorgen dat professionals hun werk beter kunnen doen. Van gemeenten zal dit een majeure stap 

naar voren vragen op thema’s zoals toegang, uniformering van werkwijzen en verantwoording en 

regionale samenwerking. Graag gaan we daar samen met u in de komende periode mee aan de slag, 

zodat we daadwerkelijk zorgen voor betere jeugdhulp en een beheersbaar stelsel. In de gesprekken die 

we in het afgelopen jaar in het land hebben gevoerd proeven we veel ambitie hierop bij gemeenten. 

Ook van de sector zelf wordt een stevige inzet gevraagd om te komen tot een kwaliteitsverbetering.  

 

Het is aan het rijk om een adequaat interbestuurlijk en financieel kader te bieden in lijn met de uitspraak 

van de commissie van Wijzen. Dit vraagt om een agenda met uitvoerbare maatregelen en een 

realistisch besparingspotentieel. Momenteel ligt er een bezuiniging vanuit rijkszijde voor van 1 miljard 

euro die voor een aanzienlijk deel onvoldoende is onderbouwd en die een te stijl ingroeipad heeft. Dit 

zal leiden tot een te snelle en forse verschraling van de zorg aan kwetsbare gezinnen. Ook ontbreken 

nog heldere keuzes van de rijksoverheid rondom de reikwijdte van de jeugdhulp.  

 

Zoals de Commissie van Wijzen heeft gesteld zijn de compensatie van gemeenten (conform artikel 

108, lid 3 Gemeentewet) en een onafhankelijke deskundigencommissie hierbij randvoorwaardelijk. Op 

alle drie de thema’s: (1) de bezuinigingsopgave, (2) de compensatie van gemeenten en (3) de 

deskundigencommissie, zijn we nog stevig in gesprek met het rijk en missen we tot nu toe de 

bereidheid aan rijkszijde om realistische afspraken te maken over het financieel kader.   

 

In het bestuurlijk overleg van 5 december a.s. voeren we het vervolggesprek met het kabinet. Daarin 

moeten we, in lijn met de arbitrage-uitspraak en de eerdere bestuurlijke afspraken, met het rijk tot 

overeenstemming zien te komen over een uitvoerbare hervormingsagenda die de jeugdhulp 

daadwerkelijk zal verbeteren. Gezien de grote issues die nu spelen, zijn we dat aan onze jeugd 

verplicht.  

 

 

 


