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Opschorten inning ouderbijdrage JGGZ 

Het college van burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht heeft op 6 mei jl. besloten de inning 

van de ouderbijdrage JGGZ op te schorten in afwachting van het landelijk onderzoek naar deze 

ouderbijdrage. Het college volgt daarmee de lijn van inmiddels meer dan 100 collega gemeenten, 

evenals de gemeente Weesp. De ambtelijke organisatie zal dit besluit effecturen en de ouders per 

brief persoonlijk informeren over de opschorting van de inning van de ouderbijdrage. 

Aanleiding 

In de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage. De Jeugdwet 

stelt dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd wanneer een kind buiten het eigen gezin 

wordt verzorgd en opgevoed, of als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Hierop maakt de 

wet enkele uitzonderingen, onder andere voor adoptieouders en bijstandsgerechtigden. De 

argumentatie om ouderbijdragen te heffen is dat ouders kosten besparen doordat het kind een deel 

van de dag of een etmaal niet thuis verblijft. 

Sinds 1 januari 2015 voert het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor gemeenten de vaststelling 

en de inning van ouderbijdragen uit. De opbrengsten van de inning van de ouderbijdrage gaan naar 

de gemeente die verantwoordelijk is voor het treffen van een voorziening voor de jongere. 

Op dit moment vindt een landelijke discussie plaats over de wenselijkheid en kosteneffectiviteit van 

de ouderbijdrage. Alle jeugdbranches en landelijke verenigingen van zorgaanbieders (waaronder 

Geestelijke Gezondheidszorg Nederland, Gehandicaptenzorg Nederland en Jeugdzorg Nederland) 

hebben gezamenlijk een brief geschreven aan de Tweede Kamer waarin zij zich fel uitspreken tegen 

de ouderbijdrage. 

Een aantal gemeenten hebben, ondanks de wettelijke verplichting, bezwaar tegen de praktische 

uitwerking van de ouderbijdrage in de Jeugdwet. Zij hebben te kennen gegeven dat zij in 2015 geen 

maatregelen zullen treffen voor informatie-uitwisseling met het CAK t.b.v. de ouderbijdrage. 

Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een onderzoek naar de 

kosteneffectiviteit en de hardheidsclausule van de ouderbijdrage toegezegd. De verwachting is dat 

het onderzoek half juli van dit jaar is afgerond. 

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft twijfels geuit over de uitvoerbaarheid van de 

ouderbijdrage. Wel heeft de VNG aangegeven tijdens het regieberaad jeugd in februari jl. de wet uit 

te voeren zoals is vastgesteld en het onderzoek naar kosteneffectiviteit en de hardheidsclausule af te 

wachten. 

De inning van de ouderbijdrage JGGZ in Stichtse Vecht wordt opgeschort. Indien er nieuwe 

ontwikkelingen zijn dan informeren wij u hierover. 


