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Geacht bestuur,

In de tweede helft van vorig jaar is veel werk verricht om te komen tot een 
gezamenlijke Hervormingsagenda Jeugd conform de uitspraak van de Commissie 
van Wijzen. In het Coalitieakkoord is vervolgens een extra besparing in het 
jeugddomein opgenomen met een omvang van € 100 mln in 2024, oplopend naar 
€ 500 miljoen in 2025 en 2026, en structureel € 511 miljoen vanaf 2027. U heeft 
daarop besloten uw medewerking aan de vormgeving van en de besluitvorming 
over de Hervormingsagenda op te schorten. 

De afgelopen periode heeft het kabinet uitvoerig gesproken over hoe om te gaan 
met deze extra besparing en onlangs besloten dat deze besparing een 
Rijksverantwoordelijkheid is. Het is dus aan het Rijk de besparing in te vullen met 
(wettelijke) maatregelen waarvoor het Rijk aan zet is en die aanvullend zijn op de 
beoogde Hervormingsagenda. Het gaat dus om maatregelen waardoor gemeenten 
minder middelen nodig hebben of waarbij alternatieve inkomsten gegenereerd 
worden door middel van de invoering van een eigen bijdrage. Ook draagt het Rijk 
het budgettaire risico ingeval (een deel van) deze maatregelen geen of niet tijdig 
doorgang vinden. Uiteraard is het noodzakelijk en gaat het Rijk er vanuit dat u uw 
medewerking verleent bij de uitwerking en uitvoering van deze maatregelen. 

Op 9 mei jl. heb ik met een VNG-delegatie gesproken over dit voornemen. Op 
basis van dit positieve overleg ga ik ervan uit dat we samen een doorstart maken 
met het opstellen van de Hervormingsagenda inclusief het gezamenlijke 
commitment dat de uitspraak van de Commissie van Wijzen hiervoor het 
uitgangspunt vormt qua maatregelen, middelen en uitvoering.  

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport,

Maarten van Ooijen
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