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Onderwerp:  Ouderbijdrage jeugd-GGZ  

 

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 29 april 2015,  

 

 

Overwegende dat: 

• In de Jeugdwet is geregeld dat voor jeugdhulp met verblijf een ouderbijdrage is verschuldigd; 

• Als een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, er een ouderbijdrage wordt 

geheven, te denken aan kinderen die bijvoorbeeld in een pleeggezin verblijven of  in een GGZ-

instelling; 

• De eigen bijdrage maximaal € 1.590,72 kan bedragen; 

• De bijdrage niet geldt voor kinderen met een lichamelijke aandoening die bijvoorbeeld in het 

ziekenhuis liggen; 

• Volwassenen die in een GGZ-instelling verblijven geen eigen bijdrage betalen; 

• Een eigen bijdrage tot het mijden van zorg kan leiden; 

• Het zelfstandig bestuursorgaan CAK de bijdrage int, maar er grote twijfel is over de 

kosteneffectiviteit hiervan; 

• Dinsdag 10 februari in de Tweede Kamer drie moties over de ouderbijdrage Jeugd GGZ zijn 

ingediend; 

• In deze moties de Tweede Kamer het kabinet oproept om de ouderbijdrage te schrappen; 

• Staatsecretaris Van Rijn een onderzoek is gestart naar de gevolgen en meerwaarde van 

ouderbijdragen in de jeugdhulp; 

• Dit onderzoek op 1 juli afgerond is; 
• Ruim 100 gemeenten het innen van de ouderbijdrage hebben opgeschort en even zo veel 

gemeenten het zelfde overwegen; 

 

 

Draagt het college op: 

 

1. Het innen van de eigen bijdrage op te schorten, in ieder geval tot 1 juli 2015 in afwachting van 

de uitkomsten van het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn; 

2. De gevolgen hiervan voor de gemeente Weert in kaart te brengen en de gemeenteraad voor 1 

juli 2015 te informeren over de volgende aspecten: 

a. Hoeveel ouders uit de gemeente Weert van 1 januari 2015 tot op heden een 

ouderbijdrage in de Jeugd-GGZ betalen; 

b. Wat de inschatting tot 1 juli 2015 en voor het hele jaar 2015 is; 

c. Wat de gevolgen voor de gemeente Weert zijn om over heel 2015 af te zien van het 

innen van de ouderbijdrage voor de Jeugd-GGZ, waarbij ook wordt gekeken naar de 

uitvoeringskosten in verhouding tot de geraamde opbrengsten . 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Fractie SP,                  Fractie DUS Weert,          Fractie PvdA, 

 

 

B. Peterse                  I. Beenders                      F. Kadra 

 

 


