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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Geachte heer Van Ooijen, 
 
Op 22 december 2022 hebben we een bestuurlijk overleg met u en met de minister van BZK 
gevoerd. Uiteindelijk zijn we tot een procesafspraak gekomen om het maken van financiële 
afspraken passend bij een uitvoerbare hervormingsagenda nog één kans te geven. Op 6 januari jl. 
hebt u een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Deze brief is niet met ons afgestemd en daarom 
zien wij ons genoodzaakt hierop te reageren voordat we het nog door het kabinet te plannen 
bestuurlijk overleg zullen voeren. Tevens zullen we de Eerste en Tweede Kamer een afschrift van 
deze brief doen toekomen.  
 
U geeft op verschillende plekken in de brief een eenzijdig beeld van de huidige situatie. Zo benoemt 
u de stijging in kosten vanaf 2015 en de bijdragen die u in de afgelopen jaren heeft gegeven om 
tekorten van gemeenten te dekken. U laat echter weg dat de groei vanaf 2015 vergelijkbaar is met 
de groei in de jeugdhulp in de jaren ervoor. Ook wordt niet vermeld dat gemeenten in de jaren 
2015-2021 ruim €6 miljard meer hebben geïnvesteerd in de jeugdhulp bovenop het budget dat ze 
van het rijk ontvingen. Dit is ten koste gegaan van gemeentelijke dienstverlening op andere 
belangrijke domeinen.  
 
Ook benadrukken we dat we samen met u willen staan voor een verbetering van de jeugdhulp en 
een beheersbaar stelsel. Dit vraagt om inhoudelijke verbeteringen, maar ook om besparingen. De 
bezuinigingen die nu voorliggen betreffen echter meer dan 25 % van het budget. Dit vraagt om hele 
forse maatregelen. Deze maatregelen zijn nu nog niet voorzien in de agenda. Met name vanwege 
het open karakter van de jeugdwet, leidt dat tot veel onzekerheid. Voor ons is het minimaal 
noodzakelijk dat het rijk zicht houdt aan de wettelijke verplichting jegens gemeenten op grond van 
artikel 108 lid 3. De Commissie van Wijzen geeft hiervoor het kader. Alleen zo kunnen we als 
overheden voldoende garanties bieden aan de inwoners en de sector om de noodzakelijke 
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hervormingen te realiseren. Dat is de enige weg om tot een beheersbaar stelsel te komen en tot 
kwalitatieve verbeteringen in de jeugdhulpverlening, zodat gezinnen in kwetsbare situatie 
daadwerkelijk worden geholpen.  
 
Tot slot reageren we op de volgende passage: ‘’Voor 2023 zijn aanvullende middelen à € 1,4 
miljard overgemaakt aan gemeenten met als tegenhanger dat de maatregelen aan gemeentelijke 
kant een oploop hebben tot een bedrag van € 374 miljoen. Hiermee gaven gemeenten zelf invulling 
aan de ruimte die zij hebben om zaken op te pakken, eventueel vooruitlopend op wetgeving. Het 
kabinet vindt dan ook dat de vertraging van de Hervormingsagenda geen effect heeft voor de reeds 
gemaakte afspraken over extra Rijksbijdragen en maatregelen voor 2022-2023.’’ 
 
Deze passage volgt op de tekst over 2022. We hebben op 2 juni 2021 afspraken gemaakt om 
vooruitlopend op de Hervormingsagenda als gemeenten in 2022 al een aantal maatregelen te 
nemen, waarbij het rijk ons zou faciliteren. Dit hebben gemeenten gedaan en daarover heeft de 
VNG een rapport opgesteld voor het kabinet. Helaas is door een lange coalitievorming van het 
kabinet en een extra bezuiniging in het coalitieakkoord een forse vertraging opgetreden. Pas in mei 
2022 konden we daardoor het gesprek over de hervormingsagenda hervatten. Aangezien wij een 
meerjarig sluitende begroting moeten opstellen was voor ons de enige mogelijkheid om uit te gaan 
van de bekende reeks, omdat gemeenten anders geen kader hadden voor hun begroting van 2023. 
We hebben toen tevens afgesproken dat bij vaststelling van de agenda de definitieve financiële 
afspraken zouden worden gemaakt, zoals blijkt uit het vastgestelde uitgangspuntendocument van 9 
mei 2022. Nu er nog geen overeenstemming is over het financieel kader moeten we concluderen 
dat er nog geen onderbouwing is voor de besparing van de € 374 miljoen. Zonder afgesproken 
agenda met feitelijke maatregelen is er geen enkele grond voor deze besparing in 2023.  
 
We hopen snel het bestuurlijk gesprek te vervolgen om tot de noodzakelijke afspraken te komen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 
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