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lnleiding
Tijdens de raadsvergadering van 19 november heb ik u toegezegd een raadsmededeling te sturen
omtrent de afschaffing van de ouderbijdrage per 1 januari 2016.

Ouderbijdrage voor jeugdhulp vervalt
januari 2016 betalen ouders geen ouderbijdrage meer voor jeugdhulp. De landelijke overheid
heeft de ouderbijdrage namelijk afschaft. ln januari 2016 ontvangen ouders de laatste factuur over
2015.

Vanaf

1

"De bijdrage was bedoeld om ouders te laten meebetalen aan de verblijfskosten van kinderen die niet
thuis verblijven omdat ze een vorm van jeugdhulp krijgen. Onderzoek wijst uit dat dit zogenaamde
besparingsmotief niet opgaat in veel situaties. Bovendien blijkt de regeling als drempel te worden
ervaren en kost het innen van de ouderbijdrage door gemeenten veel administratie en geld" (VWS, nov
2015).

Doel
Met deze raadsmededeling wordt uitvoering gegeven aan de toezegging richting de fractie van de SP
over de informatieverstrekking omtrent de Ouderbijdrage Jeugdhulp.

lnformatie
Over de afhandeling van de afschaffing van de ouderbijdrage kan ik u het volgende melden. ln de
Programmabegroting 2015 is op basis van de meicirculaire een budget van € 110.000 aan geraamde
inkomsten opgenomen. Het CAK inde tot eind 2015 de ouderbijdrage namens onze gemeente. Dit
gebeurde op basis van informatie door de gemeente aangeleverd. Alleen voor kinderen en jongeren
die voor het verkrijgen van Jeugdhulp in een instelling verbleven gold een ouderbijdrage met een
wettelijk tarief. Overgangscliënten, dat wil zeggen de cliënten die reeds in 2014 jeugdhulp ontvingen en
daarvoor geen ouderbijdrage hoefden te betalen, waren in 2015 vrijgesteld van ouderbijdrage.
ln 2015 is een veel lager bedrag aan inkomsten binnengekomen dan geraamd, namelijk ca. € 30.000.
Het late tot stand komen van de informatie-uitwisseling met het CAK is een van de oorzaken voor het
lagere bedrag aan inkomsten.
De cliënten die door huisartsen zijn doorverwezen voor dagvoorzieningen hebben ook geen
ouderbijdrage opgelegd gekregen. Voor ons als gemeente was onduidelijk in hoeverre de ouders
hierover geïnformeerd waren door de huisartsen. Dit uitzoeken en hierover contact opnemen met
ouders en huisartsen zou onevenredig veel tijd en kosten met zich meebrengen. Het gaat geschat
maximaal om € 20.000. We hebben er daarom voor gekozen deze gezinnen niet alsnog een
ouderbijdrage op te leggen.

Vervolg (procedure)
Het CAK heeft alle ouders die in 2015 een ouderbijdrage betaalden, met een folder bij de laatste
factuur, geÏnformeerd over deze wijziging. Landelijk is er ook het nodige gecommuniceerd. Vanuit de
gemeente is via de website van het CJG, de gemeente en via de sociale media de informatie verspreid.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De
Jeugd ca.

Hugo Polderman

