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RINDA 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Onderwerp 

 

dinsdag 28 april 2015 

15.009160 

De Gemeenteraad en de Commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

Opschorting inning ouderbijdrage 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Hierbij bieden wij u, in over weging nemende de motie betreffende de opschorting van de 

ouderbijdrage jeugd, onderstaande informatie aan. 

 

Algemene maatregel van bestuur 

Gemeenten zijn op basis van de Jeugdwet verplicht een ouderbijdrage op te leggen. De 

opbrengsten van de ouderbijdrage gaan naar de betreffende gemeente die de ouderbijdrage 

heeft opgelegd. Het CAK voert vanaf 1 januari 2015 de vaststelling en inning van de 

ouderbijdrage voor de gemeenten uit.  

 

Artikel 8.2.3 lid 5 van de Jeugdwet 

Dit artikel betreft de bevoegdheid van de CAK. Zij zijn het bevoegd orgaan voor het vaststellen 

van de hoogte van de ouderbijdrage. Het CAK kan indien dit nodig blijkt, een hardheidsclausule 

toepassen wanneer de inning onbillijk is. De gemeente is dit niet. 

 

Gevolgen bij niet uitvoeren van de algemene maatregel van bestuur 

Artikel 124 van de Gemeentewet geeft de mogelijkheid aan de gedeputeerde staten (GS) om in 

te grijpen wanneer een gemeente de wet niet naar behoren uitvoert. De GS kan de 

beslissingsbevoegdheid van het college over nemen en de commissaris van de Koning kan dit bij 

de burgemeester.  

Binnen de Jeugdwet is vastgelegd dat in plaats van GS de minister kan ingrijpen. Hierbij gaat het 

om het besluiten ‘in de plaatstelling’. Dit instrument wordt ingezet bij taakverwaarlozing  door het 

college of de raad. Wanneer Schagen besluit tot opschorting van de inning van de 

ouderbijdrage bestaat het risico op ingrijpen door de minister. De minister zal op de hoogte 

worden gesteld over deze opschorting middels haar maandelijkse monitor op uitvoering van de 

Jeugdwet. 

 

Risico op ‘in de plaatsstelling’ 

Een van de uitganspunten is dat dit ‘in de plaatsstelling’ met de nodige terughoudendheid 

wordt ingezet. Dit middel is zo gezegd het uiterste middel. Of en wanneer dit zal gebeuren zal 

afhangen van de bestuurlijke krachtmeting tussen de landelijke en lokale politiek. 

 

Voor wie 

Een ouderbijdrage is verschuldigd voor alle jeugdhulp waarbij sprake is van verblijf buiten het 

gezin, dat wil zeggen waarbij een jeugdige gedurende een etmaal of een deel daarvan verblijf 

wordt geboden met een passend pedagogisch klimaat bij een pleegouder of in een 

accommodatie van een jeugdhulpaanbieder. In 2014 was de ouderbijdrage ook reeds 

verschuldigd, echter deze is binnen de Jeugdwet verruimd met verblijf in een ggz-instelling.  
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De hoogte van de ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is inkomensonafhankelijk. De verschuldigde bedragen liggen wettelijk vast. De 

hoogte van het inkomen heeft geen invloed op de hoogte van de ouderbijdrage. Het bedrag 

van de ouderbijdrage is wel afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige en het aantal etmalen 

en dagdelen per week gedurende de maand dat jeugdhulp geboden wordt. 

 

De maximale ouderbijdrage zijn in 2015 (jeugdige 7 etmalen per week jeugdhulp met verblijf): 

• voor een jeugdige van 0 tot en met 5 jaar: € 75,75 per maand; 

• voor een jeugdige van 6 tot en met 11 jaar: € 104,16 per maand; 

• voor een jeugdige van 12 tot en met 20 jaar: € 132,56 per maand. 

 

Behoud recht op kinderbijslag 

De ouderbijdrage is gekoppeld aan de kinderbijslag. Dit betekent dat ouders bij het uit huis 

wonen van hun kind het recht op kinderbijslag behouden, omdat zij wel kosten maken voor hun 

kind. De kinderbijslag  bedraagt: 

• Voor een jeugdige van 0 tot en met 5 jaar: €191,65 per kwartaal  

• Voor een jeugdige van 6 tot en met 11 jaar: € 232,71 per kwartaal 

• Voor een jeugdige van 6 tot en met 17 jaar: € 273,78 per kwartaal 

 

De toezegging van Van Rijn 

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) geeft gehoor aan de oproep van de PvdA om 

de ouderbijdrage in de jeugd-GGZ en Jeugdwet te onderzoeken. "Signalen dat het fout gaat 

moeten we serieus nemen. Er moet geen situatie ontstaan waarin de ouderbijdrage een 

belemmering vormt voor de juiste zorg", aldus Van Rijn.  

 

Hangende het onderzoek 

Het kabinet moet in kaart brengen hoe groot de problematiek is waar ouders, kinderen en 

gemeenten mee te maken krijgen. Dat onderzoek moet er eerst komen voordat de wet 

"waarvan de inkt nog maar net droog is" moet worden aangepast, aldus van Rijn. 

Daarnaast heeft de gemeente niet de mogelijkheid te stoppen met de inning van de 

ouderbijdrage. Zij zijn gehouden aan de uitvoering van de Jeugdwet en daarmee aan de 

uitvoering van de ouderbijdrage (zie artikel 8.2 van de Jeugdwet).  

 

Cijfers ouderbijdrage Schagen, peildatum 24-3-2015  

Van voor 1-1-2015,  30 jeugdigen 

Vanaf 1-1-2015, 0 jeugdigen 

Vanaf 1-1-2015 met GGZ grondslag, 0 jeugdigen 

 

Conclusie 

De 30 cliënten bestaan uit cliënten van vóór 1-1-2015. Voor deze cliënten geld dat de situatie 

niet is gewijzigd. 

Top op heden is er (nog) geen nieuwe instroom. Onder deze nieuwe instroom bevinden zich 

geen GGZ cliënten. Voor de GGZ cliënten geld een nieuwe situatie per 1-1-2015. 

 

Het college ontraad de motie 

Lezende het bovenstaande, ontraad het college de motie aan te nemen. Dit heeft te maken 

met het risico op ‘in de plaats stelling’, het vervallen van het recht op kinderbijslag voor de ouder 

en het risico dat wanneer er landelijk toch wordt doorgezet dat de inning verplicht is, ouders met 

terugwerkende kracht worden geconfronteerd met kosten. 

Mocht de raad toch besluiten tot het opschorten van de inning, adviseert het college dit alleen 

te doen voor de GGZ doelgroep. Het betreft deze doelgroep waarvoor de inning nieuw is en 

waarover landelijk de discussie wordt gevoerd. Men kan besluiten deze inning op te schorten, 

hangende het onderzoek van Van Rijn. Hierbij blijft echter gelden dat men zich bewust moet zijn 

van de risico’s. 


