7a.3 Stand van zaken hervormingsagenda jeugd
Bijlage bij ledenbrief 29 oktober 2021: “Uitnodiging ALV 26 november 2021”
Hervormingsagenda Jeugd
In juni 2021 heeft de VNG op basis van de uitspraak van de commissie van Wijzen de volgende
afspraken met het Rijk gemaakt:
1. Het Rijk compenseert gemeenten voor de feitelijke tekorten in 2022 voor jeugd met een
aanvullend bedrag van € 1,3 miljard.
2. Met de uitspraak als vertrekpunt stellen VNG/gemeenten en Rijk samen een
Hervormingsagenda Jeugd op voor de jaren 2022–2028. We hebben aanbieders (branches),
professionals en cliënten gevraagd om samen met ons deze agenda op te stellen. De agenda
moet leiden tot betere jeugdhulpverlening en een beter en beheersbaar stelsel.
3. Gemeenten spannen zich met ondersteuning van het Rijk in om diverse maatregelen te treffen.
Deze maatregelen moeten in 2022 al financieel effect hebben
In de afgelopen maanden hebben we met onze partners samen de thema’s van de agenda bepaald en
in negen werkgroepen zal de inhoud van de agenda worden opgesteld. In alle werkgroepen zijn
meerdere gemeenten vertegenwoordigd en we stemmen consequent de gemeentelijke inbreng af.
Daarnaast stelt de VNG op basis van vele gesprekken met gemeenten – o.a. diverse regionale
gesprekken – een propositie op over een goede invulling van de reikwijdte van de Jeugdwet.
Belangrijke kaders en uitgangspunten hierbij zijn:
- De financiële onderbouwing van de diverse initiatieven is robuust en getoetst op
uitvoerbaarheid. Zo komt er een realistische agenda met bijpassende financiering voor
gemeenten. Er dienen adequate financiële afspraken te worden gemaakt voor de periode vanaf
2023, zodat gemeenten de ruimte hebben om daadwerkelijk te sturen op een verbeterde
jeugdhulpverlening. Dit punt is absoluut randvoorwaardelijk voor het ondertekenen van de
hervormingsagenda.
- We maken goede afspraken over de monitoring van de agenda. Dit moet de onderbouwing
geven voor de juiste compensatie van gemeenten waarbij de interbestuurlijke verhoudingen
consequent en nauwgezet worden nageleefd.
- Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid om steviger te sturen op de uitvoering van de
jeugdhulp. Hulp dichtbij gezinnen organiseren is hierbij het adagium. Ook in de contractering en
in onderlinge samenwerking zijn we bereid om een stap naar voren te doen.
In een nazending voor de ALV ontvangt u nog een nadere invulling van de uitgangspunten voor de
VNG voor het ondertekenen van de hervormingsagenda. Bovengenoemde punten maken hier
onderdeel van uit. Dit biedt vervolgens het kader voor de onderhandelingsdelegatie om het gesprek
met het Rijk en de andere partners te voeren over de Hervormingsagenda. Ook informeren we u op
korte termijn uitgebreid over de implementatie van de maatregelen die in 2022 al effect kunnen hebben.
Meer informatie over het traject van de Hervormingsagenda vindt u hier:
https://vng.nl/artikelen/hervormingsagenda-jeugd/.

