
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Geachte minister Knops, minister De Jonge, minister Dekker en minister Hoekstra, 

 
Kinderen die goede hulp en zorg nodig hebben moeten daarop kunnen rekenen, net als hun ouders. 
Het tijdig bieden van passende ondersteuning en zorg in de eigen (gezins-)situatie draagt het meest 
bij aan duurzaam herstel en kan specialistische zorg voorkomen. Het stedennetwerk G40 doet er 
alles aan om deze ondersteuning rondom het kind mogelijk te maken. Daar staan wij voor. Wij zijn 
namelijk als eerste overheid bij uitstek in de positie om op lokaal niveau de benodigde ondersteuning 
samen met het gezin, huisartsen, jeugd- en jongerenwerkers, scholen, jeugdgezondheidszorg en 
zorgaanbieders op maat te organiseren. En op te schalen naar (specialistische) jeugdhulp op het 
moment dat dit nodig is. Daarvoor hebben wij ook de benodigde regionale samenwerking met 
jeugdzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen al ingericht. En ook dat is maatwerk, want de 
jeugd en het zorglandschap verschillen ook over regio’s heen. 
  
We herkennen vanuit onze stedelijke praktijk de noodzaak tot verbeteringen voor kinderen in de 
jeugdbeschermingsketen, waarbij gemeenten, Rijk en instellingen allen verantwoordelijkheid dragen. 
We herkennen ook dat een aantal zaken in de bovenlokale samenwerking rondom jeugdzorg nog 
niet goed genoeg functioneert. Het is nodig dat we de context waarin we werken gezamenlijk beter 
en eenvoudiger maken. Daarover zijn we dan ook met onze partners in de regio, gecertificeerde 
instellingen, Veilig Thuis en Jeugdbescherming, maar ook met het Rijk voortdurend in gesprek. Goede 
regionale samenwerking doe je namelijk mét elkaar, vanuit passende randvoorwaarden en laat zich 
niet top-down opleggen. We steunen daarin van harte de boodschap van VNG als reactie op deze 
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kamerbrief. Van een wijzende vinger en top-down maatregelen zonder een gelijkwaardig gesprek 
over versterkende voorwaarden, is nog nooit een kind beter geworden.  
  
Het G40 stedennetwerk blijft hechten aan een gelijkwaardig partnerschap en versterkende 
maatregelen vanuit één overheid. We betreuren dat er nu generieke conclusies over gemeenten 
worden getrokken uit Inspectierapporten, over een jeugdzorgstelsel dat we met elkaar bewust 
gedecentraliseerd hebben ingericht en waar we maatwerk van verwachten. We willen daarom in 
gesprek met Rijk en zorgaanbieders over scenario’s voor versterkende maatregelen zoals wettelijke 
inkadering en taakdifferentiatie tussen gemeenten. Als centrumgemeenten nemen we in onze regio 
de verantwoordelijkheid om het werken aan maatschappelijke opgaven op regionaal schaalniveau 
aan te jagen. We sluiten niet uit dat een structuuraanpassing op onderdelen kan helpen om het 
eenvoudiger te maken. Het is dan wel belangrijk dat de budgetten niet geknipt worden en de regie 
bij de eerste overheid blijft, anders wordt het stelsel nog ingewikkelder.  
 
We pleiten er ook voor, om dergelijke structuuraanpassingen niet overhaast door te voeren voor 
enkel de Jeugdzorg, maar dit in het bredere en integrale perspectief van gedecentraliseerde taken in 
het sociaal domein bij gemeenten te plaatsen. Wij zien het gesprek over Jeugdzorg als een onderdeel 
van het bredere gesprek met het Rijk over de contouren van een duurzaam zorgstelsel.  

 
Tot slot, het Rijk verschuift de discussie over zorgpunten in het jeugdzorgstelsel nu naar de 

organiseerbaarheid ervan. Zoals hierboven aangegeven, daar liggen ook vraagstukken. Maar zolang 

de middelen volstrekt ontoereikend en incidenteel blijven, heeft het verleggen van de 

verantwoordelijkheid naar een iets hoger schaalniveau geen enkele zin. Feit blijft dat gemeenten 

sinds drie a vier jaar vanuit een buitengewoon gebrekkige informatiepositie werken aan een 

inhoudelijke opdracht om zorg te transformeren en daarbij vanaf de eerste dag financieel gekort zijn.  

Problemen in de jeugdbeschermingsketen zoals de tarieven voor de gecertificeerde instellingen en 

de wachtlijsten Veilig Thuis hebben natuurlijk ook alles te maken met de financiële randvoorwaarden 

waarbinnen gemeenten moeten handelen. Rijk en gemeenten zijn één overheid en moeten met 

elkaar het gesprek niet alleen het gesprek over organiseerbaarheid, maar ook financierbaarheid 

voeren. Alleen dan kunnen we lokaal realiseren wat landelijk met elkaar wordt afgesproken.  

Zelfs met de rug tegen de muur en een wijzende vinger op ons gericht, reiken we als G40 

stedennetwerk nogmaals de hand om als gelijkwaardige partners tot versterking van het decentrale 

zorgstelsel te komen. Wij zien voor ons als centrumgemeenten een belangrijke rol en voelen ons 

verantwoordelijk om samen met onze partijen in de regio’s de krachtige ondersteuning voor onze 

kwetsbare kinderen te organiseren. 

 

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet, 

Hoogachtend, 

 

Mattias Gijsbertsen 

Voorzitter Sociale Pijler G40 Stedennetwerk  


