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Datum 30 augustus 2019  
Betreft Uitvoering Jeugdwet 

 

 

Geachte mevrouw Van der Aar 

Bij brief van 18 juli 2019 stelt u mij een aantal vragen over de uitvoering van de 
Jeugdwet en de bijbehorende financiën (kenmerk LBN20190716001). Met u is 
telefonisch besproken dat uw verzoek om informatie weliswaar geen verzoek is 
conform de Wet op de openbaarheid van bestuur (Wob), maar dat we de vragen 
zo goed mogelijk zullen beantwoorden in de tweede helft van augustus. 
Bijgevoegd ontvangt u mede namens de minister voor Rechtsbescherming de 
antwoorden op de gestelde vragen. 
 
Ik neem uw zorgen over de arbeidsmarktsituatie en werkdruk in de jeugdzorg 
uiterst serieus. Goed opgeleide professionals zijn het kapitaal van de jeugdsector. 
Graag wil ik daarom met u, gemeenten, aanbieders en beroepsorganisaties het 
werken in de jeugdsector aantrekkelijk maken en houden. Met het 
actieprogramma Werken in de Zorg zijn we aan de slag met een aanpak voor de 
gehele sector zorg en welzijn. In alle regio’s werken partijen samen om 
medewerkers aan te trekken en te behouden voor de sector. Daarnaast worden in 
de verschillende sectoren binnen zorg  en welzijn aanvullende acties ingezet. In 
het verlengde hiervan heeft Jeugdzorg Nederland, mede namens het Platform 
arbeidsmarkt Jeugdzorg, waarvan ook uw organisatie deel uitmaakt, aan VWS 
gevraagd om een ‘arbeidsmarkttafel jeugdhulp’ te faciliteren. Hierop heb ik 
uiteraard positief gereageerd. Zoals u weet worden er op dit moment gesprekken 
gevoerd over de inrichting van deze arbeidsmarkttafel. 
 
Naast de ingang gezette acties rond ontwikkeling vakmanschap en de aanpak van 
arbeidsmarktknelpunten is van belang dat de financiële randvoorwaarden op orde 
zijn. Ik vertrouw erop dat de extra financiële middelen die deze kabinetsperiode 
beschikbaar zijn gesteld voor jeugdhulp en jeugdbescherming (in 2019 € 420 
miljoen extra en in 2020 en 2021 jaarlijks € 300 miljoen extra) bijdragen aan het 
aantrekkelijk(er) maken en houden van het werken in de jeugdsector. Ik heb 
aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt met de gemeenten over het betalen 
van faire tarieven (inclusief loon- en prijsbijstelling) om te kunnen investeren in 
vakmanschap én afspraken over verminderen regeldruk en administratieve lasten.  
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Met uw vragen wilt u meer inzicht krijgen in de besteding van de 
jeugdhulpmiddelen die gemeenten van het Rijk ontvangen. In dit verband meld ik 
u dat het Verdiepend Onderzoek jeugd dat ik de Tweede Kamer op 24 april 2019 
heb aangeboden bij gemeenten en bij mij tot vervolgvragen heeft geleid.1 In een 
aanvullend onderzoek willen de VNG en ik daarom meer zicht krijgen in de 
patronen van de uitgavenontwikkeling bij gemeenten zoals zorg, 
uitvoeringskosten, toegang en administratieve lasten en ook meer inzicht in hoe 
de uitgaven verdeeld zijn over de verschillende typen zorg en hoe dit zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het onderzoek zit nu in de startfase. Ik 
verwacht dat de uitkomsten eind dit jaar beschikbaar komen. 

Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c. Voorzitter Tweede Kamer  
 
Bijlage: antwoorden op vragen FNV Zorg en Welzijn d.d. 18 juli 2019 
 

                                                
1 Zie brief aan Tweede Kamer over Voortgang Zorg voor de Jeugd, 7 juni 2019 


