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RTV Stichtse Vecht 
 
Wij hebben u eind december jongstleden geïnformeerd over onze reactie op de businesscase die RTV Stichtse 
Vecht in 2014 heeft gepresenteerd. Hoofdlijn van onze reactie was het uitgangspunt van een bekostiging van  
€ 1,30 per wooneenheid, het laten verrichten van een bereik- en waarderingsonderzoek en het inkopen van 
zendtijd of voorlichtingsspotjes of speciale programma’s over vastgesteld gemeentelijk beleid op de verschillende 
kanalen waar RTV Stichtse Vecht actief is. Na een toelichtend gesprek over onze reactie, is met het bestuur van 
RTV Stichtse Vecht afgesproken dat wij voor april 2015 een nieuw businessplan van de omroep zullen ontvangen.  
 
Als gemeente zullen wij, conform onze opgestelde visie, volgende week opdracht verlenen voor het onderzoek 
naar het bereik en waardering van RTV Stichtse Vecht. De resultaten van het onderzoek zijn medio maart bekend.  
Voor onderwerpen als de opkomstbevordering voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten en de 
Waterschappen en de voorlichting over het sociaal domein, gaan wij publicatieruimte bij de lokale omroep inkopen.  
 
In bestuurlijk overleggen heeft het bestuur van RTV Stichtse Vecht aangegeven dat waarschijnlijk de huur en 
energielasten over 2014 en volgende jaren niet betaald kunnen worden. Het bestuur heeft aangekondigd over deze 
financiële situatie binnenkort te zullen inspreken bij de gemeenteraad. Het college van B&W heeft deze week 
herbevestigd te willen blijven vasthouden aan het innen van de gelden voor de huur.  
 
Wij hebben RTV Stichtse Vecht recent formeel de huuropzegging per 1 januari 2015 doen toekomen voor de huur 
van het pand aan de Gaslaan te Maarssen. In de beantwoording van technische vragen over dit onderwerp van de 
heer Druppers van de fractie Maarssen 2000, hebben wij de achtergrond hiervan toegelicht:  
 
De huuropzegging dateert reeds van november 2014 en zou in moeten gaan op 1 januari 2015. Op grond van onze 
visie op het gemeentelijk vastgoed willen wij dit pand afstoten. Wij willen ons als gemeente focussen op onze 
kerntaken en daarbij past een compacte en strategisch waardevolle vastgoedportefeuille.  
 
Het pand raakt momenteel in verval. Herontwikkeling is onvermijdelijk, ongeacht welke bestemming het perceel in 
de toekomst krijgt. Het bestuur van RTV Stichtse Vecht heeft deze week in een gesprek met de wethouder 
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vastgoed aangegeven dat zij het pand per direct zouden kunnen ontruimen en daar geen moeite mee hebben, 
omdat dit geen verstrekkende gevolgen zou hebben. Alternatieve huisvesting kan wellicht in het bibliotheekpand 
aan het Harmonieplein 2 gevonden worden of binnen de particuliere sector.  
 
 

--------------------------- 

Gevolgen ouderbijdrage Jeugdwet 
 
Naar aanleiding van de berichten in de (sociale) media, informeren wij u graag over de ouderbijdrage uit de 
Jeugdwet. Inmiddels zijn over dit onderwerp ook raadsvragen gesteld. Binnenkort ontvangt u antwoord op deze 
vragen. Vooruitlopend daarop het volgende:  
 
Sinds 1 januari moeten ouders een bedrag betalen voor een behandeling van hun kind in de geestelijke 
gezondheidszorg, om bij te dragen aan het dagelijks levensonderhoud van een kind in een instelling of 
dagbehandeling. Bij een 12+ kind dat 7 dagen per week dag en nacht  buiten het gezin is geplaatst, kan een 
ouderbijdrage oplopen tot maximaal € 131,12 per maand. De ouderbijdrage moest de afgelopen jaren al worden 
betaald bij de jeugd- en opvoedhulp.  
 

Lokale situatie 
Tot nu toe heeft gemeente Stichtse Vecht nog geen signalen van cliënten over de gevolgen van de ouderbijdrage. 
Op dit moment vindt gegevensuitwisseling plaats en zijn de gemeenten en het CAK nog niet zover dat er 
daadwerkelijk opdracht kan worden gegeven om een ouderbijdrage te innen. Nieuwe cliënten ontvangen nu dus 
nog geen factuur. We monitoren de situatie en brengen de gevolgen voor cliënten in beeld. Daarna komen we met 
een passend voorstel. Wij zullen u dan nader informeren.  
 

Landelijke discussie 
Daarnaast speelt op dit moment een landelijke discussie over de praktische uitvoerbaarheid van de ouderbijdrage. 
Enkele gemeenten overwegen om  de ouderbijdrage in de Jeugd GGZ niet te laten innen door het CAK omdat ze 
vinden dat in hun gemeente de kosten voor het innen niet opwegen tegen de inkomsten van de ouderbijdrage.  
De VNG kent deze praktische bezwaren en heeft deze overgebracht aan de Tweede Kamer en aan 
staatssecretaris van Rijn (VWS). Inmiddels heeft de staatssecretaris een onderzoek toegezegd naar de 
hardheidsclausule en naar de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage over de hele breedte van de jeugdzorg. Het 
onderzoek gaat ook in op de vraag of het innen van een ouderbijdrage ‘zorgmijders’ tot gevolg heeft. 
Het is aan de Tweede Kamer om een afweging te maken in hoeverre zij aan de bezwaren tegen de ouderbijdrage 
tegemoet wil komen. Afgelopen dinsdag  zijn de 3 moties over de ouderbijdrage verworpen. Mogelijk geeft de 
uitkomst van de onderzoeken van Van Rijn een nieuw perspectief dat wellicht ook voor onze beleidskeuzen en 
onze verordening gevolgen kan hebben. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en zullen u hierover nader 
informeren.  
 
De gemeenten zullen voor inning de benodigde gegevens moeten aanleveren bij het CAK . Het Rijk houdt bij het 
bepalen van het gemeentelijk budget rekening met de te verwachten opbrengst uit de ouderbijdrage. Landelijk gaat 
het om een bedrag van 26 miljoen. Omgerekend zal dit voor de SWW-gemeenten neerkomen op een bedrag 
tussen de 50.000 en 100.000 euro per jaar. Dat bedrag is al ingehouden bij de decentralisaties op het 
macrobudget. 
 

Meer lezen 
Kijk voor meer informatie over de ouderbijdrage op de factsheet ouderbijdrage in de Jeugdwet op 
www.voordejeugd.nl.   
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http://www.voordejeugd.nl/actueel/nieuwsberichten/1546-factsheet-ouderbijdrage-in-de-jeugdwet-beschikbaar
http://www.voordejeugd.nl/
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