SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
INDIENING
Steller vragen:

T.J.G. van der Heijden - GroenLinks

Datum:

12 februari 2015

Onderwerp:

Eigen bijdrage jeugdzorg

Aanleiding
Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 moeten ouders van kinderen die gebruik maken
van jeugd-ggz en jeugdhulp daarvoor maandelijkse een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage betalen. Die
bijdrage kan oplopen tot wel 1500 euro per jaar. In de zorgsector leeft de vrees dat dit drempelverhogend
werkt waardoor kinderen en jongeren met psychische problemen zich minder snel kunnen laten behandelen.
De regeling bleek ook in de Tweede Kamer omstreden.
De gemeente Den Haag maakte vorige week bekend dat zij een deel van de ouderbijdrage niet gaat innen. De
gemeente wil zo min mogelijk extra drempels voor jongeren die hulp nodig hebben en vindt de regeling
administratief omslachtig en duur. Ook de Amsterdamse wethouder Zorg onderzoekt of die gemeente kan
afzien van inning. Staatssecretaris van Rijn heeft laten weten dat hij gaat onderzoeken of ouders door de eigen
bijdrage worden belemmerd bij het zoeken naar hulp voor hun kinderen.
Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:

Graag schriftelijk beantwoorden: uiterlijk 6 maart 2015
VRAGEN/ANTWOORDEN
Algemeen
De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp waarbij er sprake is van hulp en verblijf (etmalen
of dagdelen) buiten het gezin/buitenshuis.
Voor het onderdeel Jeugd- en opvoedhulp is de betreffende bijdrage in de kosten een voortzetting van de
situatie zoals deze vóór 2015 was. Voor de onderdelen Jeugd-GGZ en de voormalige Jeugd-AWBZ is sprake van
een gewijzigde situatie per 2015.
Vraag 1:
Kunt u de raad laten weten hoeveel personen in onze gemeente jaarlijks te maken zullen krijgen met de eigen
bijdrage voor Jeugd-ggz en Jeugdzorg? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid?
Antwoord:
Ouderbijdrage Jeugd- en opvoedhulp
Voor zover sprake is Jeugd- en opvoedhulp merken we op dat de ouders van de betrokken cliënten ook vóór
2015 een bijdrage betaalden. De inning daarvan vond plaats door het LBIO (Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdrage). Per 2015 vindt de inning plaats door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor
deze (overgangs-)cliënten verandert de situatie met betrekking tot de ouderbijdrage per 2015 verder niet. Het
LBIO heeft voor Heemsteedse cliënten de inning van de ouderbijdrage overgedragen aan het CAK.
Ouderbijdrage Jeugd-GGZ en (voormalige) Jeugd-AWBZ
Voor zover sprake is van Jeugd-GGZ en (voormalige) Jeugd-AWBZ merken we op dat de ouders van de
betrokken cliënten vóór 2015 geen bijdrage betaalden. Met betrekking tot jeugdigen die op deze onderdelen in
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2015 op grond van het overgangsrecht hulp en verblijf buiten het gezin ontvangen, geldt tot afloop van hun
indicatie of uiterlijk 1 januari 2016 dat geen ouderbijdrage van toepassing is.
Op dit moment hebben we via de initiële gegevensuitwisseling nog geen volledig zicht op de omvang, aard en
duur van de hulp per overgangscliënt. Hierdoor is het uitsluitend mogelijk om het aantal cliënten Jeugd-GGz en
(voormalige) Jeugd-AWBZ te ramen dat in de toekomst onder de ouderbijdrage-regeling komt te vallen: naar
verwachting betreft dit circa 35-40 cliënten.
Per 2015 is voor nieuwe Jeugd-GGZ en Jeugd-AWBZ cliënten in geval van hulp of verblijf buiten het gezin op
grond van de Jeugdwet sprake van een ouderbijdrage. Tot nu toe hebben er geen nieuwe verstrekkingen i.c.
plaats gevonden.
Bedragen: hoogte ouderbijdrage
De ouderbijdragen in onderstaande tabel zijn per maand en op basis van verblijf van 7 etmalen per week voor
‘dag’ en 10 dagdelen per week voor ‘dagdeel’. De bedragen gelden vanaf 1 januari 2015.
Leeftijd kind
0 t/m 5 jaar
6 t/m 11 jaar
12 jaar en ouder

Dag (etmaal)
€ 75,75
€ 104,16
€ 132,56

Dagdeel (deel van etmaal)
€ 37,88
€ 52,08
€ 66,28

Verblijft een jeugdige minder dan 7 etmalen of 10 dagdelen per week buiten het gezin, dan wordt de
ouderbijdrage (naar rato) berekend.
Prognose inkomsten uit ouderbijdragen
Opgemerkt wordt dat er door het rijk vanuit wordt gegaan dat de inkomsten die aan gemeenten worden
overgemaakt in de vorm van ouderbijdragen landelijk circa € 28 miljoen euro bedragen. Gelet daarop is in de
gemeentelijk begroting 2015 vooralsnog uitgegaan van een geraamd bedrag van circa € 30.000 op jaarbasis.
Vraag 2:
Kunt u inschatten hoe hoog de uitvoeringskosten zijn om de eigen bijdrage voor Jeugd-GGZ en Jeugdzorg te
innen?
Antwoord:
In dit verband wordt opgemerkt dat de berekening en de vaststelling van de ouderbijdrage en de inning
worden uitgevoerd door het CAK. De werkzaamheden van het CJG/de gemeente betreffen het beoordelen of al
dan niet een ouderbijdrage opgelegd dient te worden en het zo nodig verzenden van een melding aan het CAK.
Deze melding betreft gegevens over (het verblijf van) de jeugdige (c.q. de bij beschikking toegekende
ondersteuning) en gegevens van de onderhoudsplichtige ouder die de ouderbijdrage moet betalen. De
betreffende uitvoeringskosten zijn, mede gelet op het feit dat wij een beschikking afgeven, voor ons binnen het
geheel van de taken verwaarloosbaar.
Vraag 3:
Bent u bereid het innen van de eigen bijdrage op te schorten in afwachting van de uitkomsten van het
onderzoek van de staatssecretaris?
Antwoord:
Voor hulp en verblijf in het kader van de Jeugd- en Opvoedhulp zullen we de inning van de eigen bijdrage per 1
januari 2015 laten doorlopen. Voor zover sprake is van hulp en verblijf als gevolg van nieuwe verstrekkingen in
het kader van de Jeugd-GGZ of de Jeugd-AWBZ zullen we voorlopig niet overgaan tot het opleggen van een
ouderbijdrage. Dit in afwachting van de resultaten van het onderzoek van de staatssecretaris naar de
ouderbijdrage-regeling. Hiermee sluiten we aan op de situatie zoals die was vóór 1 januari 2015.
datum: 5 maart 2015
portefeuillehouder: mw. mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers
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