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Ouderbijdrage voor jeugd-ggz

Geachte leden van de raad,

In maart 2015 hebben wij u per brief geïnformeerd over het gezamenlijk besluit van de twaalf Drentse
gemeenten om de ouderbijdrage voor jeugd GGZvoorlopig niet te innen. Dit in afwachting van de
uitkomsten van het door staatssecretaris Van Rijn ingestelde doelmatigheidsonderzoek.
Op 5 oktober 2015 heeft staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten
van het doelmatigheidsonderzoek. In zijn brief van 13 november 2015 doet hij het voorstel de
ouderbijdrage per 1 januari 2016 te schrappen. Per 1 januari 2016 is de wetswijziging van kracht waarin
wordt gesteld dat er geen ouderbijdrage meer geïnd hoeft te worden.
Uitkomsten onderzoek
Uit het doelmatigheidsonderzoek dat is uitgevoerd is gebleken dat:
1. het besparingsmotief sterk afhankelijk is van de individuele situatie. Lang niet alle ouders
besparen als hun kind jeugdhulp met verblijf ontvangt.
2. de administratieve lasten voor de inning van de ouderbijdrage voor de daghulp relatiefhoog zijn
ten opzichte van de opbrengsten.
3. het aannemelijk is dat de ouderbijdrage drempels opwerpt voor de jeugdhulp.
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Besluit
Wij hebben gezamenlijk met de andere Drentse colleges besloten conform de wetswijziging geen
ouderbijdrage meer te innen per 1 januari 2016.

Communicatie
We vinden het belangrijk om zorgvuldig te communiceren over het afschaffen van de inning van de
ouderbijdrage Jeugd GGZ. Daarom krijgen alle betrokken ouders een brief en besteden wij op de website
en de gemeentepagina aandacht hieraan.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

