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Excellentie, 
 
 

 

Dongen, 17 december 2019 

Uw kenmerk :  
Zaaknummer : 78465 
Bijlage(n) : Motie gemeenteraad Dongen 
Contactpersoon/tel.nr. : Vulto/ 14 0162 
Betreft : Moties gemeenteraad Dongen - kosten jeugdzorg 

De brieven van de gemeente Dongen worden in principe niet meer of digitaal ondertekend.  

In uw reactie op dit schrijven s.v.p. altijd het zaaknummer vermelden. 

Het jeugdhulpstelsel ‘piept en kraakt’: het aantal cliënten met jeugdhulp stijgt, de complexiteit van de 
zorgvraag (en daarmee de behandelkosten) neemt toe, de sector kampt met personeelstekort en 
gemeenten komen bij lange na niet uit met hun budget. Als gemeente Dongen doen we er alles aan 
om de tekorten te beperken; hiertoe hebben we geïnvesteerd in een flink pakket van maatregelen. Zo 
versterken we de expertise aan de voorkant (zoals de POH GGZ), intensiveren we de samenwerking 
met scholen en andere partners in het voorliggend veld, voeren we – samen met zorgaanbieders – 
innovatieprojecten uit om te leren hoe het écht anders kan en zetten we in op betere monitoring om 
gericht te kunnen sturen op verdere verbeteracties.  
 
In de uitgaven voor de jeugdhulp nemen de door de kinderrechter opgelegde maatregelen een aparte 
plek in. De beïnvloedingsruimte van de gemeente hierin is beperkt, te meer omdat de rechter vaak zelf 
al voorschrijft waar de jeugdige geplaatst moet worden (geen rol voor het lokaal team). Daarnaast zijn 
de gemiddelde kosten voor deze trajecten erg hoog (uithuisplaatsing). Door de gemeenten hiervoor te 
compenseren of de kosten over te nemen, wordt een deel van de gemeentelijke financiële nood 
opgelost. Dit geeft gemeenten tevens ruimte om te doen wat nodig is teneinde de ingezette 
transformatie van de jeugdhulp verder te brengen.  
 
De Dongense gemeenteraad verzoekt u het overnemen of compenseren voor genoemde kosten mee 
te nemen in de doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel waarmee u belast bent. Daarvoor heeft de 
gemeenteraad van Dongen bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2020 een motie 
aangenomen. 
 
Voor de volledigheid treft u deze motie ook als bijlage bij deze brief aan. 
Een kopie van deze brief wordt verzonden naar alle raden van gemeenten in Nederland. 
 
Hoogachtend, 
Namens het college van B&W, 
 
 
 
 
M.C. Starmans-Gelijns    H.L.M. van Noort 
burgemeester     secretaris 



MOTIE Voorstel tot overhevelen 'niet beïnvloedbare kosten' Jeugdhulp naar de Rijksoverheid

De gemeenteraad van Dongen, in vergadering bijeen op 14 november 2019, behandelende de 
Programmabegroting 2020;

Constaterende dat:
De inspanningen groot zijn binnen de gemeente Dongen om de tekorten binnen de 
Jeugdhulp op zowel inhoud als financiën inzichtelijk en gereguleerd te krijgen;
De investering aan de 'voorkant' in dit soort trajecten gedaan wordt door de gemeente 
om escalaties zoveel mogelijk te voorkomen;
Binnen de gemeente Dongen kosten worden gemaakt die niet beïnvloedbaar zijn door 
onze gemeente omdat de uitspraak van deze trajecten bij de (kinder)rechter ligt;
De beschikkingen die hieruit voortkomen, moeten worden uitgevoerd en kostbaar zijn;
Het om een bedrag gaat van circa €1.000.000,-.

Overwegende dat:
- De Dongense gemeenteraad wil sturen op basis van zuivere cijfers en dat dit door deze 'dure' casus

sen onvoldoende mogelijk is;
- Er door deze werkwijze geen eerlijke opdracht ligt voor de gemeente en de cijfers vertroebeld raken.

Verzoekt het college van B&W van de gemeente Dongen om:
- Een brief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te sturen namens de gemeente

raad van Dongen met het verzoek de niet beïnvloedbare kosten voor Jeugdhulp, die door de (kinder) 
rechter zijn opgelegd, terug te leggen bij de Rijksoverheid zodat de gemeente Dongen kan sturen en 
controleren op basis van zuivere cijfers.

- Deze briefte verspreiden onder alle gemeenteraden in ons land.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dongense VVD Volkspartij Dongen
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