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Betreft: Schriftelijke vragen ex. artikel 41 – 

inzake de eigen bijdrage Jeugd-GGZ 

  

 
 
 
Geacht college, 
 
Bij de transitie van de Jeugdhulp is ook de Jeugd-GGZ bij de gemeente terecht gekomen, hoewel dit in  feite 

een medisch domein is. Lange tijd zou dit naar de zorgverzekeraars gaan. De bijzondere situatie doet zich voor 

dat een eigen bijdrage wordt gevraagd van ouders als hun kind voor Jeugd-GGZ-behandeling in een instelling of 

dagopvang terecht komt, ook als er sprake is van een gedwongen opname (tenzij crisisopname korter dan 6 

weken).  

 

Over bovengenoemde eigen bijdrage is al veel rumoer ontstaan, zowel in het GGZ-veld als onder ouders. Naar 

aanleiding daarvan is dit onderwerp o.a. op 22 januari jl. ook in de Tweede Kamer besproken. De bezwaren op 

de eigen bijdrage concentreren zich op twee thema's: 

 

1. In het medisch domein wordt een onderscheid gemaakt tussen somatische aandoeningen waarbij geen 

eigen bijdrage wordt gevraagd en psychische aandoeningen waarvoor wel een eigen bijdrage wordt 

gevraagd. 

 

2. Het argument achter de eigen bijdrage (ouders sparen kosten uit) is niet valide. Tegenover de 

(beperkte) besparing van kosten (betreft alleen kosten voor eten en drinken), staan vaak veel hogere 

extra kosten bv reiskosten voor bezoek aan kind en artsen en meedoen aan therapieën.  Ouders 

moeten extra tijd investeren waarvoor bijvoorbeeld onbetaald verlof  moet worden opgenomen. 

 

De eigen bijdrage kan oplopen tot € 1.500,- per jaar en werpt een drempel op voor deze zorg (zeker voor ouders 

met lage inkomens). De fractie van de PvdA Stichtse Vecht vindt het zeer ongewenst als de ouderbijdrage een 

drempel vormt, terwijl behandeling van deze kwetsbare kinderen geen drempel duldt. 

 

Als gevolg van de Tweede Kamer bespreking heeft de staatsecretaris inmiddels een onderzoek ingesteld naar 

de effecten van deze maatregel. 

 

De gemeenten Den Haag en Haarlem hebben inmiddels al besloten om de inning gedeeltelijk of geheel stop te 

zetten. De gemeente Haarlem heeft inmiddels ook besloten om geen eigen bijdrage meer te vragen voor de 

jeugdhulptaken met betrekking tot de pedagogische jeugdhulp. Ook in andere gemeenten (o.a. Amsterdam, 

Rotterdam, Den Bosch, Utrecht, Veenendaal, Nieuwegein, Baarn, De Ronde Venen, Lelystad) is de discussie 

over het stoppen van de eigen bijdrage gestart.  

 

Een en ander leidt voor de fractie van de PvdA fractie Stichtse Vecht tot de volgende schriftelijke vragen: 

 

1. Zijn er op dit moment kinderen in onze gemeente die gebruik maken van Jeugd-GGZ voorzieningen 

waarvoor die eigen bijdrage geïnd (moet) word(t)(en)? 



 

 
 

 

  

2. Zo ja, om hoeveel kinderen gaat het, verdeeld naar categorie (Jeugd-GGZ vs jeugd- en opvoedhulp) en 

naar omvang van opvang (intramuraal of dagbesteding)? 

 

3. Wat is het geschatte totaal bedrag aan eigen bijdrage (per maand/ per jaar) dat hiermee gemoeid is per 

categorie? 

 

4. Is bij de gemeente bekend of er ouders zijn die in de problemen komen door de hoogte van de eigen 

bijdrage? 

 

5. Zijn er compenserende maatregelen voor ouders die de eigen bijdrage moeten betalen. En zo ja, welke 

zijn dat? 

 

6. Klopt het dat de inning van de eigen bijdrage een administratieve rompslomp voor de gemeente is en 

zo ja, is daar een kostenindicatie van te geven? 

 

7. Hoe kijkt het college aan tegen het besluit van de gemeente Den Haag respectievelijk Haarlem? Ziet 

het college mogelijkheden om een dergelijk besluit ook in Stichtse Vecht te nemen? 

 

8. Indien de gemeente over zou gaan tot het stopzetten van de inning, in hoeverre is daarvoor dekking te 

vinden binnen het beschikbare Jeugdhulp-budget dat de gemeente per 1 januari 2015 beschikbaar 

heeft met in acht neming van de besparing op uitvoeringskosten?  

 

9. Is het college bereid de eigen bijdrage problematiek onder de aandacht te brengen bij de  

staatsecretaris en het intrekken van de eigen bijdrage bij de staatsecretaris te bepleiten?  
 
 
Uw reactie op de door ons gestelde schriftelijke vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
 
 
De fractie van de PvdA Stichtse Vecht, 
 
Els Swerts      
Raadslid 


