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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
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gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Wij hebben uw vragen over de jeugdzorg die u stelt naar aanleiding van het onlangs verschenen 

AEF rapport in goede orde ontvangen. Wij kunnen u naar aanleiding daarvan het volgende 
mededelen. 

 
1. Is het college het met ons eens dat preventie en signalering weliswaar zorgen voor 

meerkosten, maar dat dit anderzijds een must is in het voorkomen van zwaardere 
zorg en dus behouden moet blijven? 

 
Wij zien het belang van preventie en vroegsignalering. We hebben vanuit dat belang eind 2019 de 

preventievisie Een nieuwe focus op preventie in het sociaal domein Hengelo vastgesteld. Juist van 
vanwege dat belang hebben wij preventie en vroegsignalering benoemd als 1 van de 5 opgaven in  

het onlangs aan uw raad ter vaststelling aangeboden Beleidsprogramma sociaal 2021-2025.  
 

2. Is het college het met ons eens dat de periode dat de jeugdzorg bij de gemeenten is 
ondergebracht relatief nog maar een korte periode is en dat een transitie minimaal 

10 jaar de tijd nodig heeft om te kunnen zeggen of het is gelukt of niet? 
 

In het kader van de decentralisaties is een groot aantal taken binnen het sociaal domein per 1 

januari 2015 van het Rijk overgedragen naar de lokale overheden met minder financiële middelen 
van het Rijk dan Rijk en Provincie voordien uitgaven. Voor lokale overheden een nieuw terrein met 

veel informatie. Wij hebben in 2014 – met de beperkte cijfers die wij toen tot onze beschikking 
hadden vanuit Rijk en Provincie de ondersteuning voor onze inwoners zo goed mogelijk 

vormgegeven. Het stelsel van de jeugdzorg is echter complex en we hebben de afgelopen jaren 

steeds mee inzicht verkregen en zien daar ook nog opgaven in, zoals ook blijkt uit het 
Beleidsprogramma sociaal 2021-2025. In die zin herkennen wij dat veranderingen in een dergelijk 

complex stelsel de nodige tijd vragen. 
 

 De VNG lijkt met het rapport weg te lopen. Is het college het met ons eens dat het 
college met de vuist op tafel moet slaan omdat je het met elkaar eens moet worden over 

wat goede zorg is, en als je dat helder hebt daar ook een passend bedrag bij moet 
komen. De inhoud moet voorop blijven staan. 

 
Het door u aangehaalde rapport is een gevolg van het feit dat alle gemeenten en VNG met hun 

vuist op tafel hebben geslagen, daar stevig op hebben gelobbyd en afspraken voor hebben 
gemaakt. Het rapport van adviesbureau AEF over de tekorten in de jeugdzorg is in opdracht van 

het Rijk en de VNG tot stand gekomen. Wij zien het rapport als een belangrijke stap in het gesprek 
met het Rijk over de benodigde structurele middelen voor gemeenten. Het rijk heeft nu voor het 
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eerst de uitkomsten van een onderzoek naar de financiële tekorten in de jeugdhulp erkend., daar 
waar tot voor kort nog werd gesproken van een vermeend tekort.  

In de ALV van 12 februari jl is gesproken over serieuze vervolgstappen in deze lobby. De VNG zet 
alles op alles om nog met dit kabinet afspraken te maken hoe om te gaan met de geconstateerde 

tekorten. Daarbij is het uitgangspunt van gemeenten dat we de juiste zorg ook moeten kunnen 
leveren.  

 
3. Is het college het met ons eens dat er geen eigen bijdrage gevraagd mag worden in 

de jeugdzorg en dat dit van de agenda moet? 
 
Wij hebben kennisgenomen van de verkenning in het AEF rapport met de eigen bijdrage als 

financieel sturingsinstrument. Wij zien tegelijkertijd dat met de invoering van de decentralisaties er 

op inhoudelijke gronden juist voor is gekozen de eigen bijdrage af te schaffen. Wij zijn van mening 

dat hier een zorgvuldige afweging in moet worden gemaakt waarbij voorop staat dat negatieve 

effecten en het mijden van zorg voor het kind door ouders moet worden vermeden. 

 

4. Is het college het met ons eens dat het abonnementstarief binnen de WMO met stip 
op de agenda komen moet en dat dit een inkomensafhankelijke bijdrage moet 

worden. 
 

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij u graag naar onze informerende brief van 2 
februari (kenmerk 3190697) over het abonnementstarief, welke uw raadsvragen van 1 februari 

heeft gekruist. 
 

5. Is het college bereid bovenstaande punten binnenkort op de ledenvergadering van de 
VNG aan te kaarten. 

 
Het college hecht aan goede afspraken met het rijk over de jeugdzorg en de Wmo en heeft zich op 

deze wijze opgesteld in de door u bedoelde algemene ledenvergadering van de VNG.  

 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


