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Geachte leden van de Vaste commissie voor VWS, 
 
 
Op woensdag 25 juni gaat u in debat met de staatssecretarissen van VWS en Veiligheid & 
Justitie over de transitie van de zorg voor jeugd. Zoals u weet hebben de Transitiecommissie 
Stelselherziening Jeugd en de Kinderombudsman de afgelopen dagen opnieuw hun ernstige 
zorgen uitgesproken over de stand van zaken van de voorbereiding door gemeenten. De 
Kinderombudsman stelt dat het inmiddels vrijwel onvermijdelijk is dat kinderen in de eerste 
fase van de decentralisatie van tijdige en passende hulp verstoken zullen blijven en voorziet 
een jeugdhulpvacuüm. 
Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC, branches voor (gespecialiseerde) 
jeugdhulp sluiten zich hier volledig bij aan. Zij baseren zich daarvoor onder meer op een 
recent gehouden enquête onder aanbieders van jeugdhulp, waarvan wij u de uitkomsten als 
bijlage toesturen. De hoofdconclusies uit deze enquête spreken voor zich en vindt u 
eveneens als bijlage bij deze brief.  
 
Financiële noodsituaties voorkomen 
Uitblijvende zekerheid over inkoopbudgetten heeft ertoe geleid dat gemeenten de 
inkooptrajecten te laat hebben ingezet en getekende contracten tussen gemeenten en 
jeugdhulpaanbieders in de eigen regio nog steeds nauwelijks tot stand komen. Daarnaast 
geldt dat veel gemeenten nog steeds geen overzicht hebben van de kinderen in hun regio 
die in zorg zijn bij bovenregionale aanbieders, d.w.z. aanbieders van jeugdhulp die buiten het 
betreffende regiogebied gevestigd zijn. Gemeenten hebben dit type zorg simpelweg niet op 
het netvlies en deze zorg wordt dus niet ingekocht. Deze zorg is evenmin opgenomen in het 
landelijk transitiearrangement. Daarnaast werken gemeenten in de praktijk met veel hogere 
kortingspercentages bij de inkoop van zorg dan was voorzien. Uit de meicirculaire blijkt dat 
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het macrobudget voor de zorg voor jeugd in 2015 slechts met 3% krimpt.  Bij sommige 
aanbieders van jeugdhulp lopen de kortingen echter op tot meer dan 25% van het huidige 
budget, doordat  gemeenten in 2015 rekenen met een veel hoger bezuinigingspercentage 
dan 3%. Enerzijds omdat gemeenten geld voor de zorg voor jeugd anders willen inzetten, 
bijvoorbeeld voor het opzetten van wijkteams. Daarnaast wordt geld uit het macrobudget 
ingezet voor het inrichten van het eigen ambtelijk apparaat op het vlak van jeugdhulp. Ook 
verkeren gemeenten ondanks het verschijnen van de meicirculaire, nog steeds in 
onzekerheid over hun beschikbare budget in 2015 en dit risico leggen zij neer bij de 
jeugdhulpaanbieders. 
 
Het uitblijven van contracten en het hanteren van hoge kortingen heeft onvermijdelijk 
liquiditeitsproblemen en dreigende faillissementen bij aanbieders van jeugdhulp tot gevolg. 
Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC dringen aan op snelle en concrete 
afspraken met Rijk en gemeenten om te voorkomen dat een deel van het jeugdhulpaanbod 
op korte termijn wegvalt.  
Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC dringen daarnaast aan op afspraken 
met Rijk en gemeenten om de bovenregionale jeugdhulpaanbieders ook bij 
uitblijvende zorgcontractering in staat te stellen zorg te blijven leveren aan kinderen die al bij 
hen in zorg zijn. Zij moeten ervan op aan kunnen dat de door hen geleverde zorg ook zonder 
contract betaald wordt. Wij willen hier benadrukken dat wij niet vragen om budgetgaranties 
vooraf, maar om zekerheid van betaling van geleverde zorg en van instandhouding van 
noodzakelijke functies. Wij stellen voor dat de TAJ hierin een functie krijgt, ook los van de 
individuele aanvragen om hulp van zorgaanbieders. 
 
Kunt u de staatssecretaris vragen of hij met de gemeenten tot afspraken wil komen over 
betalingsgaranties voor geleverde zorg door bovenregionale aanbieders van jeugdhulp?  
 
Is de staatssecretaris voornemens om de TAJ als taak te geven de instandhouding van 
noodzakelijke functies te bewaken? 
 
Aanbieders zijn op dit moment gewend aan bevoorschotting. De wet- en regelgeving laat het 
niet toe om grote reserves te hebben. Een groot aantal aanbieders komt direct in 
liquiditeitsproblemen wanneer zij een maand geen bevoorschotting ontvangen maar betaling 
achteraf, waar de voorkeur van de gemeenten naar uit gaat. Wij hebben in het overleg met 
VWS en VNG een concreet en werkbaar bevoorschottingsmodel gepresenteerd. Hierdoor 
kunnen instellingen erop rekenen dat zij maandelijks een vergoeding krijgen die hen in staat 
stelt de door hen te leveren zorg te garanderen met een minimum aan bijkomende 
administratieve lasten. 
 
Kunt u de staatssecretaris vragen of hij bereid is met de gemeenten tot afspraken te komen 
over het hanteren van dit bevoorschottingsmodel? 
 
Wij attenderen u erop dat er bij een aantal aanbieders van jeugdhulp een situatie is ontstaan 
waarin zij vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering gedwongen zijn om over te gaan tot het 
aanvragen van collectief ontslag voor hun medewerkers, maar dat het UWV hiervoor 
toestemming weigert omdat gemeenten geen bewijs willen afgeven dat zij niet zullen 
contracteren. 
 
Kent de staatssecretaris deze situatie en welke maatregelen is hij van plan te treffen? 
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Informatie- en gegevensuitwisseling 
Ook moeten snel overgangsafspraken worden gemaakt over de implementatie van 
gemeentelijke systemen voor informatie- en gegevensuitwisseling zodat aanbieders de tijd 
hebben om hun systemen aan te passen. Het implementeren van nieuwe systemen vergt 
een voorbereidingstijd van negen maanden en is nog niet gestart. Gezien de te korte 
resterende tijd moeten afspraken gemaakt worden over het tijdelijk blijven handhaven van de 
oude systemen voor gegevensuitwisseling totdat de nieuwe systemen geïmplementeerd zijn. 
 
Wil de staatssecretaris met de gemeenten en aanbieders tot afspraken komen om de huidige 
systemen voor gegevensuitwisseling in de lucht te houden totdat de nieuwe systemen 
geïmplementeerd zijn? 
 
Natuurlijk zijn wij bereikbaar voor meer informatie. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
Mieneke Kwist, secretaris Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd, T 06 1087 4467, E 
mkwist@ggznederland.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd: 
 
 
 
Jeugdzorg Nederland     GGZ Nederland 
     
 
 
 
Mw. N.J. Epker-Laverman    P.M. van Rooij    
algemeen directeur     directeur 
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H. Schirmbeck     H.A.P. Verstegen 
directeur      directeur 
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