
Gezamenlijke afspraken meerjarenraming gemeenten 
Rijk en VNG zijn recent tot afspraken gekomen over incidentele middelen jeugdzorg voor 2021 en 
2022. Tegelijk committeren gemeenten en het Rijk zich met de Hervormingsagenda nu al aan het 
maken van afspraken over maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de lange termijn beter 
houdbaar wordt. Partijen erkennen ook de noodzaak om op de korte termijn bezuinigingen te 
voorkomen bij gemeenten die zuiver voortvloeien uit de onbekendheid met het nog nader te 
bepalen toekomstige bekostigingsniveau van de jeugdzorg.  

Rijk, VNG en IPO spreken daarom af dat alle gemeenten in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van 
de meerjarenraming de bedragen onder de Hervormingsagenda van de Commissie van Wijzen als 
stelpost mogen opnemen in de begroting. Vanuit behoedzaamheid en in het licht van de afspraken 
rond de Hervormingsagenda dat gemeenten ook zelf kostenbesparende maatregelen kunnen nemen, 
geldt hiervoor een maximum van 75% van het deel dat gemeenten op basis van de verdeling zouden 
krijgen.  

Vooruitlopend op de besluitvorming van een nieuw kabinet hebben het Rijk en de VNG zich 
gecommitteerd aan de Hervormingsagenda om te komen tot een combinatie van een set van 
maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt 
gerealiseerd. Daarmee is de stelpost geen budgettaire garantie. Een nieuw kabinet zal moeten 
besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het jeugdhulpstelsel om 
de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te houden.  

Het gaat hier om afspraken die gehanteerd kunnen worden voor het toezicht op de meerjarenraming 
in de gemeentebegroting voor 2022. De afspraken van 2 juni tussen Rijk en VNG over de 
Hervormingsagenda blijven onverminderd van kracht. 

 
Nadere uitwerking 

• Deze afspraak komt in plaats van de eerdere richtlijn voor het ramen van de structurele 
middelen jeugdzorg met een stelpost van 300 miljoen1. 

• Voor het financieel toezicht gelden verder onverminderd de uitgangspunten van het 
Gemeenschappelijk Toezichtskader. 

• Voor de verdeling kunnen gemeenten de verdeling vanuit het cluster jeugd in de Algemene 
Uitkering aanhouden, conform de methodiek die wordt gehanteerd in de verdeling van de 
incidentele middelen 2021. Deze bedragen kunnen, conform afgesproken systematiek, als 
gevolg van accresbijstellingen en taakmutaties nog wijzigen. Dit zal middels de circulaires 
worden gecommuniceerd. 
 

Overzicht maximaal op te nemen bedragen 
 2023 2024 2025 
Bedrag uit Financiële tabel samenvatting oordeel commissie 
van Wijzen2 

1.451 1.365 1.258 

Maximaal op te nemen bedrag (75%) 1.091 1.024 944 
 

                                                             
1 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-
gemeentefonds-2019/Richtlijn+ramen+extra+middelen+jeugdzorg+05072019+def.pdf  
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 31839, nr.779 


