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5 juni 2019 

 

Geachte dames en heren, 

 

Vanochtend was de VNG bijeen in Barneveld voor zijn Algemene Ledenvergadering. Op de agenda 

stond onder andere de stand van zaken in het sociaal domein, in het bijzonder de (financiën) van 

de jeugdzorg. De leden zijn teleurgesteld dat het kabinet niet bereid is gebleken tot een structurele 

compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg te komen en wordt het bij Voorjaarsnota vrijgemaakte 

bedrag als een tussenstap gezien. De VNG blijft daarmee de urgentie benadrukken de komende 

jaren tot die structurele oplossing te komen, niet alleen in termen van geld maar ook in termen van 

te nemen maatregen door zowel Rijk als gemeenten. 

 

Met het oog op het debat dat u straks om 14.00 uur over Jeugdzorg zult voeren met minister De 

Jonge, wil ik u informeren over de uitkomsten van de Ledenvergadering. 

 

Structurele afspraken sociaal domein 

De leden van de VNG hebben ingestemd met het voorstel van het bestuur om: 

• De motie “Stevige structurele afspraken sociaal domein II” (bijlage) aan te houden totdat 

aan gemeenten zekerheid is geboden over adequate structurele middelen en in de 

komende periode nadrukkelijk te blijven inzetten op zo’n toereikende structurele oplossing; 

• Geen afspraken over nieuwe taken met het kabinet te maken zonder adequate financiering 

op basis van gezamenlijk onafhankelijk onderzoek; 

• Het Hoofdlijnenakkoord GGZ nu wel te ondertekenen, gelet op het evenwicht tussen de 

beschikbaar gestelde middelen en de verlaagde doelstelling voor ambulantisering; 

• Samen met het kabinet zorg te dragen voor onafhankelijk onderzoek naar de volume- en 

uitgavenontwikkeling in de jeugdzorg dat recht doet aan de taken die gemeenten verrichten 

en de middelen zeker stelt die gemeenten daarvoor nodig hebben (inclusief semi-bindende 

arbitrage);  

• Met het kabinet afspraken te maken over maatregelen die zowel het kabinet als gemeenten 

kunnen nemen om het stelsel beter te laten functioneren en meer grip te krijgen op de 

volume- en uitgavenontwikkeling. De komende maanden zal dit verder uitgewerkt worden. 

Zie de bijgevoegde brief Resultaat gesprekken VNG en kabinet over tekorten sociaal domein in de 

bijlage. 

 

Tevens zijn twee moties over specifiek jeugdzorg in stemming gebracht:  

• De motie gemeenten Assen en Leiden c.s.: Naar een passend financieel en sturingskader 

Jeugd op basis van feiten (bijlage) is aangenomen; 

• De motie gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer c.s.: Structurele compensatie 

tekorten jeugdzorg (bijlage) is verworpen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Eric de Rijk 
Senior Adviseur Public Affairs 
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