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Beantwoording Artikel 12 RVO 
inzake (compensatie) jeugdzorg 

 16 oktober 2021 28 oktober 2021 
   
Zaak Bijlage  

 - 

Geachte heer Maas, van de Bout en Philippo, 

Op 16 oktober ontvingen wij vragen vanuit de fractie PvdA en Fractie Philippo in het kader van artikel 
12 RVO met betrekking tot de compensatiegelden jeugdzorg.  
  
Uw vragen komen voort uit een persbericht van de NOS dat een deel van het extra geld voor de 
jeugdzorg door sommige gemeenten gebruikt wordt voor andere tekorten. Beide fracties stelden 
soortgelijke vragen, daarom zullen wij de beantwoording combineren.   
 
Beide vraagt u hoeveel de gemeente Hardinxveld-Giessendam ontvangt van de 1,3 miljard euro 
compensatie die gemeenten krijgen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam ontvangt in 2022  
€ 1.182.172  incidenteel extra middelen jeugdzorg. Middels een adviesnota septembercirculaire 2021 
bent u hierover geïnformeerd.  
 
U vraagt daar het geld niet geoormerkt is, wat de bestemming is van deze extra middelen.  
Zolang wij de wettelijke taken op het gebied van jeugdzorg al uitvoeren heeft de gemeenteraad de 
benodigde middelen daarvoor beschikbaar gesteld. Hetzij vooraf middels de begroting, hetzij achteraf 
via de jaarrekening. Dit ongeacht de vergoeding die het Rijk ter beschikking stelde voor deze taken. De 
discussie met het Rijk is gevoerd over de toereikendheid van die vergoeding. Een onafhankelijke 
commissie heeft vastgesteld dat die ontoereikend is. Dit heeft geresulteerd in de extra middelen van 
het Rijk om de kosten van jeugdzorg en vergoeding door het Rijk meer in evenwicht te brengen. Er gaat 
dus geen geld naar andere zaken. Het is andersom, er is geld voor andere zaken naar jeugdzorg 
gegaan. 
Overigens merkt u in uw vraag terecht op dat de gelden niet geoormerkt zijn. Zo zijn wij ook met de 
kosten omgegaan om niemand, in overeenstemming met uw beleid, tussen wal en schip te laten vallen. 
 
Wij zijn het met u eens dat er structureel aanvullende rijksmiddelen en maatregelen nodig zijn om het 
stelsel jeugdzorg financieel houdbaar te maken en te verbeteren. We zullen dit doen door de jeugdzorg 
volgens de wettelijke regels zo efficiënt en doeltreffend mogelijk uit te voeren.  
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