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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Het verdiepend onderzoek naar jeugdhulp. De rapportage hierover is door Minister De Jonge (VWS) naar de 
Tweede Kamer gestuurd. 
Op 24 april heeft minister De Jonge (VWS) het verdiepend onderzoek naar jeugdhulp naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Dit rapport is opgesteld op verzoek van de Tweede Kamer en mede het gevolg van de 
lobby die vanuit de gemeenten is gevoerd om gecompenseerd te worden voor de stijgende kosten voor de 
jeugdhulp. Er wordt substantieel meer uitgegeven dan gemeenten ontvangen. 
  
Ons besluit 
Wij hebben besloten om de gemeenteraad over deze rapportage te informeren 
 
Toelichting 
 
De opbouw van het onderzoek: 
 Dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen: 
1. Een analyse van de volume-ontwikkeling, die zichtbaar is in de beleidsinformatie Jeugd; 
2. Een analyse van de aanvragen in het Fonds Tekortgemeenten; 
3. Een benchmarkanalyse van de uitvoering van de Jeugdwet. 
 Zie bijlagen en: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/24/kamerbrief-over-
aanbieding-verdiepend-onderzoek-jeugd 
 
Opvallende zaken binnen de rapportage 
Inhoudelijk vallen de volgende zaken op: 
1. De hoogste tekorten (meer dan € 120 per inwoner) zijn zonder uitzondering in de oostelijke helft van 

het land te vinden (zie Analyse Fonds tekortgemeenten, p. 6); 

2. De grootste tekorten worden niet veroorzaakt door ofwel jeugd ofwel Wmo, maar door een optelsom 

daarvan (zie Analyse Fonds tekortgemeenten, p. 23); 

3. In de selectie van de 26 gemeenten is gezocht naar gemeenten die een groot financieel tekort ervaren 

en gemeenten die een overschot waarnemen ten opzichte van de inkomsten vanuit het Rijk. In de 

uiteindelijke selectie blijkt dat gemeenten die eerdere jaren een overschot kenden, inmiddels naar 

verwachting in 2018 geen overschot meer hebben (zie Benchmark, p. 10); 

4. De onderzoekers zien een aantal thema’s die belangrijk zijn om landelijk te agenderen om beter 

inzicht te krijgen op de impact en eventuele oplossingsrichtingen: verklaringen van de grote 

 



 

 

bandbreedte in gemiddelde uitgaven per unieke cliënt, oorzaken van de toename van het volume, 

gedragsreactie van aanbieders op sturing van gemeenten ook in financiële zin, sturing op 

professionele ontwikkeling en afbakeningsvragen omtrent Wlz, GGZ en onderwijs (zie Benchmark, p. 

16). 

 
Vervolgstappen 
 Minister de Jonge heeft aangegeven dat deze rapporten de signalen van de gemeenten bevestigen. De 
Tweede Kamer zal -vrijwel zeker- de minister vragen (financiële) maatregelen te nemen om de jeugdzorg te 
verbeteren. De gemeenten hebben met deze rapportage de bevestiging gekregen wat al enkele jaren onder 
de aandacht van de minister gebracht is. Deze rapportage zal gebruikt worden om de lobby voor extra 
middelen binnen het sociaal domein te ondersteunen. 
  
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van deze 
informatie op de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


