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Onderwerp: ouderbijdrage jeugdzorg GGZ 

 

De raad van de gemeente Krimpenerwaard bijeen op 10 maart 2015, 
 

Overwegende dat: 

 
- In de jeugdwet een ouderbijdrage is ingevoerd voor het gebruik van 

de Jeugd GGZ (dagbehandeling en klinisch); 
- De onderliggende motivatie om deze ouderbijdrage in te voeren 

(verminderde eigen voedings- en verblijfkosten) voorbijgaat aan de 
hogere kosten die ouders hebben aan reiskosten en kosten door 

participatie aan de behandeling en dat deze verminderde kosten 
alleen ontstaan indien het verblijf langdurig is (structureel) en 

daarvan is nauwelijks tot geen sprake in de jeugd GGZ (i.t.t. 
reguliere jeugdhulp/pleegzorg e.d.); 

- Jeugd GGZ (zowel dagbehandeling als klinisch) is gericht op het 
behandelen van een (psychiatrische) ziekte en wijkt daarmee qua 

aard af van de overige vormen van jeugdhulp in de jeugdwet. In de 
reguliere GGZ of somatische gezondheidszorg is ook geen sprake 

van een ouderbijdrage;  

- Het innen van een ouderbijdrage kan leiden tot het afwijzen van 
benodigde behandeling van een psychiatrische ziekte, waardoor 

grotere gezondheidsrisico’s ontstaan voor de jeugdige; 

- En waardoor in de toekomst grotere financiële risico’s ontstaan voor 

de gemeente omdat in een latere fase wellicht duurdere vormen van 
jeugdhulp nodig zijn om in te grijpen. 

 

Constaterende dat: 
 

- Ook in de 2e kamer veel bedenkingen zijn tegen deze ouderbijdrage;  
- Staatssecretaris Van Rijn een onderzoek laat uitvoeren naar de 

ouderbijdragen in de jeugdwet en de effecten daarvan; 

- Veel gemeenten al besloten hebben om deze ouderbijdrage 
(voorlopig) niet te innen. 

 
Is van oordeel dat: 

 



 

 

- Het innen van de ouderbijdrage kan leiden tot het afhouden van 

zorg; 
- Door geen behandeling het kind belemmerd wordt tot een gezonde 

ontwikkeling en groei naar volwassenheid; 

- En het mogelijk later noodzakelijk is duurdere vormen van zorg aan 
te bieden; 

 
Draagt het College op: 

 
- Geen ouderbijdrage te innen over het gebruik van dagbehandeling 

en Jeugd GGZ (zowel dagbehandeling als klinische behandeling) in 
de jeugdwet. (En geen gegevens daarover aan te leveren bij de 

CAK) zolang het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn nog niet is 
afgerond; 

- De gemeenteraad te informeren omtrent het onderzoek en de 
landelijke besluitvorming omtrent de ouderbijdrage in de jeugdwet 

en de consequenties daarvan voor de inning van de ouderbijdrage; 
- De ouderbijdrage niet met terugwerkende kracht alsnog te innen; 

- En de zorgen van deze raad met betrekking tot het innen van een 

ouderbijdrage onder de aandacht te brengen van Staatssecretaris 
Van Rijn door middel van een brief. 

 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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