
 
 
MEMO 

aan  Deelnemers Fysieke Overlegtafel Jeugd 
  

onderwerp  Besluitvorming lokaal Ouderbijdrage 
  

van  NSDMH    

datum  1 juli 2015 
  

  
 

  

Onderstaand de lokale besluitvorming rond de te innen ouderbijdragen voor Jeugdhulp. 

 

Gouda:  

Het college besluit om: 

· Ouderbijdragen in geval van 7x24 uurs zorg van een jeugdige bij verblijf in een instelling, en waar het 

overgangsrecht niet op van toepassing is, wel te innen; 

· Voorlopig af te zien van inning t.a.v. hulp die voor één of enkele dagdelen wordt verstrekt en de 

uitkomsten van het onderzoek af te wachten. Dit is voorzien rond de zomer van 2015; 

·In het geval de uitkomst van onderzoek niet leidt tot aanpassing van de jeugdwet wordt geadviseerd 

met terugwerkende kracht de ouderbijdrage voor dagdelen alsnog te innen. 

 

Waddinxveen: 

Ten aanzien de inning van de ouderbijdrage wordt besloten de bijdrage voorlopig alleen te laten innen 

met betrekking tot jeugdigen die permanent in een instelling verblijven. 

 

 

Bodegraven-Reeuwijk:  

Op dit moment zien wij geen aanleiding om geen uitvoering te geven aan de Jeugdwet. Wij hebben er 

vertrouwen in dat er een gedegen onderzoek plaatsvindt naar de uitvoeringspraktijk van de 

ouderbijdrage. Daarnaast zijn er binnen de huidige regeling verschillende mogelijkheden om 

ongewenste effecten tegen te gaan. 

 

Zuidplas 

De gemeente Zuidplas handhaaft de wettelijk verplichting tot inning van de ouderbijdrage Jeugd in 

afwachting van het onderzoek van staatssecretaris Van Rijn.   

  

Tijdelijke stopzetting en terugvordering is vanuit sociaaloogpunt niet wenselijk, als de staatssecretaris 

concludeert dat ouderbijdrage verplicht blijft.  

Mocht de staatssecretaris daarentegen concluderen dat ouderbijdrage niet van toepassing is, dan is 

directe stopzetting en terugbetaling een eenvoudiger te realiseren handeling, welke maatschappelijk 

aanvaardbaar is. 

 

Krimpenerwaard 

Scenario 1 )  CAK de ouderbijdrage volledig laten innen. 

De gemeenten in Midden-Holland voeren de Jeugdwet volledig uit en voorzien het CAK van de 

informatie over jeugdigen die één of meerdere dagdelen of dagen per week intramuraal jeugdhulp 

krijgen om de ouderbijdrage te innen. 


