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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), ARIANNE 
RIPMEESTER (PvdA), KESHIA VAN DER GEEST (LEEFBAAR RIDDERKERK) EN HENK 
VAN OS (PARTIJ 18PLUS) INZAKE OPSCHORTEN OUDERBIJDRAGE JEUGD-GGZ 
 
Voorgesteld: 26 maart 2015 
 
Nr. 2015 – 39 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter behandeling van de raadsagenda voor  
26 maart 2015; 
 
overwegende dat: 
 

1. door de nieuwe Jeugdwet, die 1 januari 2015 is ingegaan, nu ook een ouderbijdrage 
wordt gevraagd als kinderen psychiatrische zorg krijgen; 

2. de bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van 
levensonderhoud; 

3. de ouderbijdrage kan oplopen tot € 132 euro per maand of € 1.584 per jaar voor 
ouders van kinderen die verblijven in jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of 
verblijf;  

4. de eerste signalen er op wijzen dat de ouderbijdrage een drempel op kan werpen, 
voor de meestal al kwetsbare gezinnen, om hulp te vragen; 

5. de staatssecretaris gaat onderzoeken of de eigen bijdrage leidt tot ongewenste 
effecten waaronder bijvoorbeeld het mijden van zorg; 

6. de gemeente is belast met de inning van de ouderbijdrage en artikel 8.2.3 lid 5 van 
de Jeugdwet voorziet in de mogelijkheid om af te zien van de eigen bijdrage; 

7. verschillende gemeenten hebben geconstateerd dat het innen van de eigen bijdrage 
meer kost dan dat het oplevert; 

 
is van mening dat het onwenselijk is dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke 
psychiatrische zorg moeten ontberen; 
 
verzoekt het college om: 
 

a. af te zien van het innen van de ouderbijdrage zolang het nationaal 
onderzoek loopt naar de mogelijke ongewenste effecten van de 
ouderbijdrage; 
 

b. na bekendmaking van de uitkomsten van het onderzoek van de 
staatssecretaris van VWS deze direct aan de raad te communiceren en 
daarbij aan te geven hoe Ridderkerk vanaf dat moment wil omgaan met 
het innen van deze eigen bijdrage; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Robert Kooijman, ChristenUnie   Arianne Ripmeester, Partij van de Arbeid 
 
 
 
Keshia van der Geest, Leefbaar Ridderkerk  Henk van Os, Partij 18 PLUS 
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Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 19: CU, PvdA, LR, EvR, D66/GL, P18P 
Tegen 10: VVD, CDA, SGP 
 
Afgedaan in de commissievergadering Samen leven d.d. 3 maart 2016, n.a.v. afdoeningsbrief 
nr.1050665. 
 

 
 
 

 


