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Geachte minister De Jonge, 

De gemeente Eindhoven heeft in 2015 een aantal nieuwe taken van het Rijk erbij gekregen. Een 

daarvan is de uitvoering van de jeugdzorg. En dat is niet verkeerd. Kortere lijnen kunnen leiden tot 

een efficiëntere en effectievere uitvoering van de zorg. Mits daar een passend budget tegenover 

staat. 

Echter, voor de uitvoering van de jeugdzorg krijgt de gemeente een aanzienlijk lager budget, dan 

waar het Rijk zijn taken voor uitvoerde. Tegelijkertijd zien we -nu de verantwoordelijkheid naar de 

gemeente is overgeheveld- dat de hulpvraag is toegenomen en dat zorgvragen zwaarder zijn 

geworden.  Dit leidt tot forse financiële tekorten, ook in de rest van het land. 

Deze tekorten zetten de professionals onder druk in de uitvoering van hun werk. Het is dan ook 

noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze professionals kwaliteit kunnen blijven leveren. Het gaat 

wel over onze – vaak meest kwetsbare- jeugd. Het gaat over onze stad en onze toekomst. 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in haar rapport[1] over de tekorten jeugdzorg 

aangegeven dat een bedrag ter hoogte van  € 490 miljoen jaarlijks benodigd is, zodat gemeenten de 

jeugdzorg goed kunnen uitvoeren. Het Rijk heeft daarop de volgende bedragen toegezegd: 

2019: € 420 miljoen 

2020: € 300 miljoen 

2021: € 300 miljoen 

Dat zijn behoorlijke bedragen, maar nog steeds volstrekt ontoereikend om de jeugdzorg adequaat uit 

te kunnen voeren. Inmiddels is er op 2 september door de medewerkers onder de CAO Jeugdzorg 

actie gevoerd. Wij steunden deze actie en hebben een petitie opgezet waarin we pleiten voor 

voldoende geld om de jeugdzorg naar behoren uit te voeren. Dit heeft ertoe geleid dat 267 mensen, 

van jeugdwerker tot  jeugdige, van aanbieder tot ouder onze petitie hebben ondertekend en ons 

hebben gesteund in ons verzoek om een fatsoenlijk budget voor de jeugdzorg. 

 

https://eindhoven.pvda.nl/nieuws/teken-de-petitie-meerbudgetjeugdzorg/#_ftn1


Een budget dat nodig is om te bouwen aan -en vanuit- een stabiele basis. Aan een systeem waarin: 

- meer oog is voor de individuele situaties van kinderen; 

- de hulpvraag leidend wordt, en niet het aanbod; 

- een hulpvraag leidt tot zorg en niet tot uitsluiting; 

- onze inwoners de weg kunnen vinden; 

- kinderen kunnen worden gevolgd in hun zorgtraject; 

- polarisatie vermindert; 

- we samen voor elkaar zorgen en niet vanuit de kramp van een financieel tekort.  

Dat gegeven heeft u inmiddels erkend. Op 8 november hebben we vernomen dat u voornemens bent 

om het stelsel te gaan wijzigen. Omdat kwetsbare kinderen de zorg moeten krijgen die ze nodig 

hebben. Omdat u ook met ons van mening bent dat het onacceptabel is dat kinderen te lang op een 

wachtlijst staan of helemaal geen hulp krijgen. Goed dat het kabinet dit nu inziet. 

Tegelijkertijd duren beloofde stappen in de goede richting te lang, laat het kabinet de marktwerking 

ongemoeid, blijft de bureaucratie onverminderd groot en moet er voor het opbouwen van een goede 

kwalitatieve jeugdzorg echt meer geld bij. Zoals u zelf aangeeft is het nu de tijd voor rust, orde en 

regelmaat in de jeugdzorg. Beste minister, om dit daadwerkelijk te realiseren hebben we meer geld 

nodig.  

Het gaat om onze kinderen, onze zorg en onze toekomst. Wij willen voldoende geld om onze jeugd 

goed te kunnen helpen!  

Ook de afdeling PvdA Alblasserdam is van mening dat er meer geld moet komen naar die jeugd die 

het daadwerkelijk nodig heeft. Want ook in Alblasserdam is de nood hoog ondanks de creatieve 

ideeën en innovaties die we doorvoeren waarvan we weten dat het rendement pas op langere 

termijn wordt terugverdiend.  

 

Met de meeste hoogachting, 

Marjolein Senden       René Zonnebeld 

Raadslid PvdA Eindhoven      Raadslid PvdA Alblasserdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Financiële onderbouwing tekorten Jeugdzorg en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij 

gemeenten door de VNG (2019) 

https://eindhoven.pvda.nl/nieuws/teken-de-petitie-meerbudgetjeugdzorg/#_ftnref1

