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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

overleg met het rijk over de Hervormingsagenda Jeugd en het bijbehorend financieel kader. Daar 

tussen partijen voor wat betreft het financieel kader. Ook in het bestuurlijk overleg van 5 december 

is daarover geen consensus bereikt. Daarna heeft het kabinet zich beraden op een bod aan de 

gemeenten.  

Het rijk heeft ons op 19 december een bod gedaan. We hebben dit bod getoetst aan onder meer de 

uitspraak van de Commissie van Wijzen en aan de motie van de gemeente Krimpenerwaard, zoals 

die in de ALV van 2 december is aangenomen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de volgende 

criteria: 

-
- Compensatie van gemeenten bij het optreden van tekorten als zij zich afdoende hebben 

ingespannen bij het treffen van maatregelen. 

- Een onafhankelijke commissie die daarover oordeelt. 

De uitkomst van deze weging is dat het bod van het rijk de gemeenten onvoldoende garanties biedt 

voor de onverhoopte situatie dat ondanks hun inspanningen sprake zou zijn van tekorten op de 

jeugdhulp. Daarmee voldoet het bod naar onze opvatting niet aan de uitgangspunten die gelden in 

de interbestuurlijke verhoudingen, de aangehaalde uitspraak en de motie, en geldt bovenal dat 

gemeenten zo niet in staat zijn de noodzakelijke hervormingen te realiseren die de agenda 

veronderstelt.  
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De bestuurlijke delegatie van de VNG heeft daarom in het bestuurlijk overleg dat op 22 december 

plaatshad een eigen voorstel gedaan in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen en de 

motie. 

Over beide voorstellen heeft langdurig en intensief overleg plaats gehad met de delegatie van het 

rijk. Uitkomst daarvan is dat een breed samengestelde werkgroep, bestaande uit 

vormen het vertrekpunt voor het bestuurlijk overleg tussen rijk en VNG dat in januari 2023 plaats zal 

vinden. 

Het leek ons passend, mede vanwege (verwachte) berichtgeving in de media, u zo spoedig 

mogelijk te informeren. Uiteraard houden we u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur


