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Geachte fractievoorzitters, geachte woordvoerders Jeugd,  
Cc Leden van de vaste Kamercommissies voor VWS, BZK en Financiën 
 
Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Als G40 steden 
doen we er met onze partners alles aan om kinderen zoveel mogelijk in de eigen thuissituatie te laten 
opgroeien en passende ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. 
Deze verantwoordelijkheid nemen wij ten volle en willen wij in de toekomst ook kunnen blijven 
nemen! 
 
Als G40 gemeenten hebben we te kampen met complexe stedelijke problematiek en wijken met 
hardnekkige problemen. Deze stedelijke problemen verdwijnen niet vanzelf en vragen forse 
investeringen in, onder andere, onze jeugd. Corona heeft bovendien de afgelopen jaren de situatie in 
gezinnen verder gecompliceerd.  
 
Gemeenten hebben vanaf 2017 fors moeten bezuinigen op voorzieningen voor jongeren en op 
andere maatschappelijke voorzieningen. Dit is erkend door de Commissie van Wijzen in de arbitrage-
uitspraak van 18 mei 2021, waarbij het berekende structurele tekort van € 1,7 miljard op de 
jeugdzorg werd bevestigd. Samen met cliënten(vertegenwoordigers), professionals, zorgaanbieders 
en het Rijk werken we constructief aan een Hervormingsagenda voor verbetering van de Jeugdhulp 
in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen. Deze agenda moet naast een verbetering ook 
leiden tot substantieel mindere kosten. Dit is de afspraak die wij samen het Rijk hebben gemaakt. 
 
De extra bezuiniging van € 500 miljoen uit het Coalitieakkoord 2021-2025, is een klap in het gezicht 
van medeoverheden. We hebben afspraken met elkaar gemaakt en daar houden we elkaar aan. De 
uitkomst van de arbitrage geldt immers onverkort; het past dan niet om daar eenzijdig extra eisen 
aan toe te voegen dan wel financieel sterk in te grijpen op de gemaakte afspraken. Door nu de 
discussie over geld weer te moeten voeren, loopt het proces op de inhoud vertraging op, terwijl wij 
als steden onze verantwoordelijkheid willen pakken om het stelsel duurzaam te verbeteren. Het 
eenzijdig interveniëren op gemaakte afspraken raakt zo kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in 
onze steden. 
 
Namens de G40 gemeenten doen we een dringende oproep om de uitspraak van de Commissie van 
Wijzen te respecteren en de gemeenten in staat te stellen om mee te werken aan een kwalitatief 
betere jeugdhulp en een beheersbaar stelsel. We onderschrijven hiermee de Resolutie 
“Randvoorwaarden voor de Hervormingsagenda Jeugd” die de VNG heeft opgesteld. 
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