
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Zienswijze gewijzigde begroting 2022 en 

conceptbegroting 2021 GR Jeugdhulp Rijnmond 

 Vergaderdatum: 4 juni 2020 

 Steller en fractie: Erna de Wolff ChristenUnie 

 Portefeuillehouder: L. Franzen 

 Datum indiening vraag bij griffie: 2 juni 2020 

 Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 4 juni 2020 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1  

Concept zienswijze voorstel: Wij stellen voor om de tarieven niet te indexeren, en daarbij alleen 

een uitzondering te maken als indexatie volgt uit een wettelijke verplichting. 

a. Kunt u voorbeelden noemen van wettelijke verplichtingen waarop wel indexatie moet volgen?  

b. Kunt u voorbeelden noemen van ontwikkelingen waarop volgens u geen indexatie hoeft te 

volgen? 

Antwoord 1 

Op dit moment is er in de jeugdwet geen wettelijke verplichting wat betreft indexatie, er is echter 

een wetswijziging in voorbereiding waarvan wij verwachten dat de verplichting van faire tarieven 

voor jeugdhulp wordt opgenomen net als voor de wmo. 

Indexeren van tarieven is een lastig dilemma, enerzijds wil je de ontwikkeling in de loonkosten 

compenseren en anderzijds is het budget vanuit het rijk onvoldoende om alle zorgkosten voor 

jeugdhulp te betalen. Op dit moment is er geen wettelijke verplichting om te indexeren. 

Voorbeelden waarop geen indexatie hoeft te volgen zijn bijvoorbeeld relatief hoge overheadkosten 

en relatief hoge kosten voor bijvoorbeeld vastgoed. 

Vraag 2  

De voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Spigt maakt zich zorgen over het niet indexeren. Zie 

brief aan de VNG, 30 oktober 2019.   



a. In hoeverre herkent u de zorgen die de heer Spigt noemt? 

b. Bent u het eens met zijn redenatie dat de middelen voor het indexeren van de loonontwikkeling 

wel degelijk zijn toegevoegd aan de algemene uitkering en daar ook voor gebruikt moeten 

worden? 

Antwoord 2 

Wij herkennen de zorgen die leven bij zorgaanbieders, die zijn ook bij ons bekend.  

Het klopt dat aan de algemene uitkering middelen zijn toegevoegd om te indexeren, echter de 

totale middelen zijn al een aantal jaar onvoldoende om alle zorgkosten voor jeugdhulp te dekken. 

Daarnaast kende de algemene uitkering het afgelopen jaar een negatief accres, hetgeen betekent 

dat de totale algemene uitkering omlaag is gegaan. Dit zorgt voor lastige dilemma's, wanneer de 

keuze valt op indexatie dan kan dezelfde euro niet ingezet worden om de zorgkosten te betalen of 

in te zetten op preventie of de inzet van onze wijkteams.   

Vraag 3  

Wat was het voorstel van de gemeentesecretarissen t.a.v. indexeren en zou dit voorstel de druk 

op onze financiële positie minder zwaar hebben gemaakt?  

Antwoord 3 

Het voorstel van de kring van gemeentesecretarissen was om 1,4% te indexeren, dit is bijna een 

procent lager dan het huidige voorstel van de GRJR. Dit zou de druk inderdaad minder zwaar 

hebben gemaakt. 

 


