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Putten, 13 december 2018

Aan Vaste commissie
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de voorzitter mw. Helma Lodders,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag

Onderwerp: Tekorten Jeugdzorg stelt gemeente Putten voor grote problemen

Geachte commissieleden,
De gemeenteraadsfractie van Wij Putten in de gemeenteraad van Putten, vraagt graag
uw aandacht voor de ontstane situatie als gevolg van de decentralisatie van de Jeugdzorg.
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze decentralisatie
van taken ging gepaard met een verlaging van het budget dat gemeenten krijgen voor
de uitvoering van deze taken. Een forse verlaging van 15%. Van dat verlaagde budget
moet zorg worden ingehuurd, maar iedere gemeente maakt ook kosten voor beleidsontwikkeling, inkoop, contractbeheer, etc.
Veel gemeenten worden momenteel geconfronteerd met grote tekorten op de jeugdzorg.
In Putten is het tekort in 2018 zo’n € 1,5 miljoen, dat is 33% van het rijksbudget.
Er is weliswaar een compensatieregeling voor gemeenten met hele grote tekorten over
de jaren 2016 en 2017. Maar de tekorten lopen snel op en voor 2018 en 2019 is er geen
regeling.
Nu heeft de minister toegezegd een verdiepend onderzoek in te stellen naar de omvang
en de oorzaken van de tekorten in de jeugdhulp. Ook de volumegroei wordt onderzocht,
net als de toekenningen uit het fonds tekortgemeenten. Daarbij zou wat ons betreft ook
de systematiek van de Jeugdwet bij het onderzoek betrokken moeten worden. Het ‘bepalen’ en ‘betalen’ is nu gescheiden. Medici bepalen de inzet van jeugdzorg en de rekening gaat naar de gemeenten. Deze open-einde systematiek maakt het voor gemeenten
in financiële zin een moeilijk uitvoerbare wet.

De resultaten van de onderzoeken zijn pas in het voorjaar van 2019 bekend. Dat betekent dat gemeenten voor de jaren 2018 en 2019 aan hun lot worden overgelaten.
Nu maken de grote tekortbedragen van de grote gemeenten natuurlijk veel indruk. Maar
de kleinere tekortbedragen bij kleinere gemeenten doen in verhouding net zoveel pijn.
De gemeente Putten ontvangt € 4,5 miljoen voor de uitvoering van de taken op het gebied van Jeugdhulp. Naar verwachting zijn de kosten voor 2018 zo’n € 1,5 miljoen hoger
(een overschrijding van 33%). Dat betekent dat de gemeente uit haar eigen middelen €
1,5 miljoen vrij moet maken om de rekeningen te betalen. Er rest ons, gelet op het belang van de jeugdzorg geen andere keuze! Maar links om of rechts om kan dat niet lang
goed gaan.
Nu de minister de resultaten van deze (te laat gestarte) onderzoeken wil afwachten,
hebben wij twee verzoeken aan u. Wij vragen u met klem om bij de minister aan te dringen al deze onderzoeken te versnellen en daarbij ook de systematiek van de Jeugdwet
te betrekken. Tevens vragen wij u de extra budgetten op basis van de onderzoeksresultaten met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 toe te kennen.
Met vriendelijke groet.
Namens de gemeenteraadsfractie van Wij Putten,

Herman Luitjes, fractievoorzitter.

