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Geachte heer Van Ooijen, 

 
Dank voor uw brief over het besluit van het kabinet om de 511 miljoen euro aan extra besparing 

op de jeugdzorg voor rekening en risico van het Rijk te nemen. Hiermee stapt u weer binnen het 

kader van de Commissie van Wijzen en komt u tegemoet aan de resolutie die de ALV van de 

VNG heeft aangenomen op 13 januari 2022. Deze brief en de inhoud van het bestuurlijk overleg 

van 9 mei 2022 biedt het VNG-bestuur de ruimte om met u aan de slag te gaan met de doorstart 

van de Hervormingsagenda Jeugd. 

 
Wij zullen uw brief met gemeenten delen om hen helderheid te verschaffen over het 

kabinetsbesluit en onze afspraken in het bestuurlijk overleg van 9 mei, zodat zij dit kunnen 

verwerken in hun lokale/regionale aanpak én in de begrotingen. Het gaat om de extra korting 

jeugdzorg in het regeerakkoord van 100 mln, 500 mln, 500 mln, en 511 mln voor de jaren 2024 

t/m 2027 en verder.  

 

Het is 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. Gemeenten willen zo snel 

mogelijk duidelijkheid of zij hierdoor of minder middelen nodig hebben en/of er alternatieve 

inkomsten worden gegenereerd door middel van de invoering van een eigen bijdrage.  

 

Graag verzoeken we u zo spoedig mogelijk in contact te treden met de fondsbeheerders en 

toezichthouders om in gesprek te gaan over hoe dit zonder risico voor gemeenten verwerkt kan 

worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting en gemeenten hierover te informeren.  

In uw brief kondigt u aan dat parallel aan het gesprek over de Hervormingsagenda, het Rijk aan de 

slag gaat met de uitwerking van de voorstellen om de extra besparing van € 511 mln in te vullen die 

louter aanvullend zijn op de Hervormingsagenda. We hechten eraan te benadrukken dat deze 
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voorstellen het uitvoeren van de Hervormingsagenda niet moeten bemoeilijken en de maatregelen 

uitvoerbaar moeten zijn voor gemeenten en partners. Met inachtneming hiervan zullen wij onze 

medewerking verlenen aan de uitwerking van deze voorstellen. 

 
Het is goed dat we de discussie over de extra besparing achter ons kunnen laten en aan de slag 

kunnen gaan met de uitvoering van de uitspraak van de Commissie van Wijzen. Het is onze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid om te komen tot een stelsel waarin betere hulp en betere 

beheersing van kosten wordt gerealiseerd. Dit zijn we verplicht aan kinderen en gezinnen in 

kwetsbare situaties die de hulp nodig hebben. Dit vergt de nodige inzet van gemeenten, Rijk, 

zorgaanbieders en professionals. We zien er naar uit een vervolg te geven aan het traject dat we in 

het najaar van 2021 zijn gestart. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

mr L.K. Geluk 

Algemeen directeur 

    

 

 

NB: De brief met kenmerk TISA/U202200374 kunt u als niet verzonden beschouwen. 

 

  
 


