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Betreft: Ouderbijdrage Jeugdwet 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

Ouders van wie een kind jeugdhulp met verblijf ontvangt, zijn in 2015 op grond van de Jeugdwet 

(artikel 8.2.1) een ouderbijdrage verschuldigd. Per 1 januari 2016 wordt de ouderbijdrage uit de  

Jeugdwet geschrapt.  

 

Aanleiding 

Tijdens de raadsvergadering van 2 maart 2015 is een motie aangenomen om de inning van de 

ouderbijdrage voor jeugd-GGZ (behandeling van psychische problemen of psychiatrische 

aandoeningen bij kinderen en jongeren) op te schorten.  

 

In raadsinformatiebrief RI15.00042 van 14 april 2015 heeft het college aangegeven dat het voor wat 

betreft het opschorten van de ouderbijdrage formeel niet bevoegd is om uitvoering te geven aan de 

motie aangezien de vaststelling en inning van de ouderbijdrage bij wet is opgedragen aan het CAK. 

 

Het college heeft toegezegd met uw raad in gesprek te gaan als de gevolgen van de uitvoering van 

deze motie of de ontwikkelingen rond het landelijk onderzoek
1
 naar de ouderbijdrage daartoe 

aanleiding geven. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitvoering van de motie, 

resultaten van het onderzoek en de afschaffing van de ouderbijdrage. 

 

Uitvoering van de motie 

In de geest van de motie besloot het college de gegevens die het CAK voor de vaststelling en inning 

van de ouderbijdrage jeugd-GGZ nodig heeft niet te leveren, met als gevolg dat de vaststelling en 

inning van de ouderbijdrage uitbleef. Gezien de afschaffing van de ouderbijdrage per 1 januari 2016 

zullen wij deze gedragslijn voor de jeugd-GGZ blijven volgen. 

 

Voor de overige jeugdhulp met verblijf die in 2015 werd gestart, hebben ouders sinds april 2015 een 

beschikking ontvangen waarin de ouderbijdrage onder de aandacht is gebracht. De daadwerkelijke 

aanlevering van gegevens aan het CAK is met ingang van augustus gestart. Deze gedragslijn blijven 

wij volgen tot en met 31 december 2015. 

De inning van de ouderbijdrage voor jeugdhulp met verblijf die reeds onder de oude wetgeving (in 

2014) werd gestart is door het CAK voortgezet en loopt door tot het einde van de hulpverlening of tot 

en met 31 december 2015.  

 

Resultaten onderzoek ouderbijdrage 

Begin oktober 2015 is het landelijk onderzoek naar de ouderbijdrage afgerond. Het onderzoek geeft 

antwoord op de vragen:  Besparen ouders kosten (voor de verzorging van hun kind) als de jeugdige jeugdhulp met 

verblijf ontvangt? 

Het besparingsmotief is sterk afhankelijk van de individuele situatie. Lang niet alle ouders 

besparen als hun kind jeugdhulp met verblijf ontvangt.  Wat is de verwachte opbrengst voor gemeenten? 

De administratieve lasten voor de inning van de ouderbijdrage bij verblijf zijn relatief hoog ten 

opzichte van de opbrengsten.  Werpt de ouderbijdrage onnodige drempels op?  

Het is aannemelijk dat de ouderbijdrage drempels opwerpt voor jeugdhulp. 

 

 

                                                      
1
 Het betreft een landelijk onderzoek in opdracht van staatssecretaris  Van Rijn naar de voor- en nadelen van de wettelijk 

verplichte ouderbijdrage in de jeugdzorg. 
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Afschaffen ouderbijdrage per 1 januari 2016 

Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de staatssecretaris overleg gevoerd met de VNG 

en besloten de ouderbijdrage per 1 januari 2016 uit de Jeugdwet te schrappen. Voor het mislopen van 

niet geinde ouderbijdragen in 2015 worden de gemeenten niet gecompenseerd 

Vanaf  2016 worden de gemeenten gecompenseerd voor het bedrag dat uit het macrobudget is 

gehaald. Landelijk gaat het om een bedrag van € 26,6 mln in 2015 en € 32,5 mln in 2016. Macro 
vertaald naar Den Helder is dit heel grof tussen de € 100.000 en € 200.000 per jaar. .  
 

Wetswijziging 

Voor de afschaffing van de ouderbijdrage is een wetswijziging vereist. De staatssecretaris komt met 

een wetsvoorstel, waarin de ouderbijdrage – met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 – wordt 

geschrapt uit de Jeugdwet. Ook start hij een traject om de afwikkeling van de uitvoering van de 

ouderbijdrage zorgvuldig te laten verlopen. Als dit traject bekend is zullen wij daaraan uitvoering 

geven.  
 
Den Helder, 8 december 2015. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


