
    

 

 

D66 Schagen    

MOTIE 

Opschorten ouderbijdrage Jeugd-GGZ 

Volgens de nieuwe Jeugdwet moeten ouders sinds 1 januari 2015 een bijdrage betalen indien hun kind 

gebruik maakt van de geestelijke gezondheidszorg. Deze maatregelen roepen een groot aantal vragen op. 

De ouderbijdrage voor dagbehandeling en of opname kan oplopen tot 1580 Euro per jaar. Dit bedrag kan 

een hoge drempel oproepen voor ouders en de toegankelijkheid van zorg voor kinderen neemt daardoor 

af. 

Door deze bijdrage kunnen ouders zorg gaan mijden waardoor signalen niet vroegtijdig gesignaleerd 

worden. Daarnaast geven veel gemeenten aan dat de inkomsten van de ouderbijdrage niet opwegen tegen 

de administratie, inzet en middelen die zij hiervoor moeten inzetten. 

Op 10 februari zijn in de Tweede Kamer drie moties over de ouderbijdrage Jeugd GGZ ingediend. In deze 

moties roept de Tweede Kamer op om de ouderbijdrage te schrappen omdat medische specialistische zorg 

voor alle kinderen vrij toegankelijk moet zijn ongeacht aandoening of stoornis. Daarnaast wordt er 

verzocht om op korte termijn een onderzoek te starten naar de gevolgen en meerwaarde van 

ouderbijdragen in de jeugdhulp. Naar aanleiding van deze moties heeft staatsecretaris Van Rijn besloten 

om een onderzoek in te stellen naar de ouderbijdragen jeugd GGZ. 

 

De raad van de gemeente Schagen, bijeen in vergadering op 24 maart 2015,  

Constaterende dat: 

- Door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari 2015 is ingegaan, nu ook een ouderbijdrage wordt 

gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen; 

- De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud; 

- De ouderbijdrage kan oplopen tot 132 Euro per maand of 1584 Euro per jaar voor ouders van 

kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandeling of verblijf; 

- De eerste signalen erop wijzen dat de ouderbijdrage een drempel op kan werpen, voor de meestal 

al kwetsbare gezinnen, om hulp te vragen; 

- de staatsecretaris gaat onderzoeken of de eigen bijdrage leidt tot ongewenste effecten waaronder 

bijvoorbeeld het mijden van zorg; 

Overwegende dat: 

- dat de gemeente is belast met de inning van de ouderbijdrage; 

- artikel 8.2.3 lid 5 van de Jeugdwet voorziet in de mogelijkheid om af te zien van de eigen bijdrage; 
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- het onwenselijk is dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke psychiatrische zorg 

moeten ontberen; 

  



 

Verzoekt het college: 

om, hangende het onderzoek van de Staatsecretaris naar de mogelijke ongewenste effecten van de 

ouderbijdrage, af te zien van het innen van de ouderbijdrage.  
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         Waarnemend fractievoorzitter D66 Schagen 

 

 

 


