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Jeugdzorg: 49 miljoen 

“Meeste West-Friese gemeenten leggen geld bij voor hulp 

De zeven gemeenten in West-Friesland geven dit jaar ruim 49 miljoen euro uit aan jeugdzorg. De 

kosten nemen toe, reden waarom de gemeenten net als vorig jaar flink moeten bijleggen om alle hulp 

aan jeugd en jongeren te kunnen betalen. 

Alleen al de gemeente Medemblik komt dit jaar volgens wethouder Dirk Kuipers vermoedelijk een 

kleine miljoen euro tekort op het budget voor jeugdzorg. ,,Dat leggen we bij. Dat kan omdat we eerder 

geld overhielden op het zorgbudget en dat hebben we toen apart gezet. Nu gaat dat nog, maar als er 

de komende jaren niets verandert, dan gaat het echt pijn doen.” 

In West-Friesland geeft Hoorn het meeste uit aan jeugdzorg. Dit jaar verwacht de gemeente dat de 

kosten op 15,8 miljoen euro uitkomen. Dat geld is nodig voor allerlei instanties die jonge kinderen en 

pubers die in de problemen komen, weer op de been proberen te helpen. Dat kan variëren van hulp bij 

dyslexie tot een opname bij ernstige psychische problemen. 

Drastisch 

Opvallend is dat de gemeente Stede Broec relatief veel (7,4 miljoen euro) verwacht uit te geven aan 

jeugdzorg. In Enkhuizen en Koggenland, gemeenten met een vergelijkbaar inwoneraantal, is dit 

respectievelijk 4,5 miljoen en 5,1 miljoen. Ook die gemeenten moeten toeleggen op het beschikbare 

budget, maar niet zo drastisch als Stede Broec. 

Binnen de Stede Broecse politiek zorgde de budgetoverschrijding al voor veel ophef. Wethouder Lydia 

Groot van Stede Broec stelt dat er onderzoek wordt gedaan naar de opvallende stijging van de 

kosten. 

In 2015 heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg in handen gegeven van de gemeenten. 

Dit ging gepaard met een bezuiniging van 15 procent. Dat is volgens veel bestuurders de reden 

waarom het nu spaak loopt. ,,Het zou mooi zijn wanneer we als regio samen een vuist maken naar het 

Rijk om dit recht te zetten”, stelt wethouder Robbert Tesselaar in Opmeer. 

Regie die gemeenten flink wat kost 

Te snel, te goedkoop, te veel werk ineens. Het maakt volgens wethouder Lydia Groot van Stede Broec 

dat de gemeenten worstelen met de budgetten voor de jeugdzorg. 

In het vorige jaar is er vanuit de zeven gemeenten in totaal 43 miljoen euro uitgegeven aan de 

jeugdzorg. Dit jaar stijgt dat bedrag al naar ruim 49 miljoen euro. 

Dus houden veel gemeenteraden hun hart vast, omdat de budgetten die het Rijk naar de gemeenten 

doorsluist, in de meeste gevallen tekortschieten. 

,,Met alle debatten over de tekorten vergeten de mensen wel eens dat de gemeenten veruit de 

meeste zaken redelijk snel positief kan verhelpen”, reageert Groot. ,,Dat is in het belang van de jeugd. 

Want daar draait het tenslotte allemaal om: dat de gemeente zelf de regie kan nemen als het om de 

jeugdzorg gaat.” 

Kritiek 

In Stede Broec is een deel van de politiek onaangenaam verrast door de kostenpost als het om de 

hulp aan kinderen en jongeren gaat. De wethouder wil die kritiek onder meer pareren met een 

onderzoek naar de toenemende kostenpost. ,,Omdat we ook zelf in beeld willen hebben hoe de vraag 

ontstaat, wat er voor zorgt dat we zoveel tekort komen.” 

De gemeenten kregen drie jaar terug de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Dat is voor de 

instanties en de gemeenten een ‘bereklus’ geweest, om die organisatie zelf op poten te zetten. 
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Waterdicht 

Laat staan dat de administratie al meteen waterdicht was. ,,We kregen achteraf nog steeds 

rekeningen, omdat het voor iedereen een soort chaos was”, oordeelt Groot. ,,Misschien komt dat ook 

omdat het Rijk niet alleen die taak aan ons gaf, maar ook meteen vijftien procent van het geld zelf 

hield.” 

,,We hebben als gemeenten nog nauwelijks ervaring opgedaan wat nu het beste werkt, hoe je iedere 

zorgvraag weer moet beoordelen. Misschien moet je niet op voorhand bij ieder kind een diagnose 

laten stellen bij vermoeden van ADHD, om maar eens een voorbeeld te noemen. De afweging moet 

namelijk toch worden dat je zoveel mogelijk jongeren wil helpen.” 

De jeugdzorg varieert van hulp aan jonge moeders met een huilbaby, extra aandacht bij 

hoogbegaafdheid tot een gedwongen opname voor een puber die echt helemaal klem zit met een 

gedragsprobleem, of zelfs suïcidaal is. 

,,Sommige vormen van hulp zijn enorm duur, anderen niet”, weet Groot. ,,Wie weet verhuizen volgend 

jaar een handjevol gezinnen met een stapeling van problemen, en dan vallen de cijfers financieel ook 

weer mee. Wat dat betreft zijn het ook dagkoersen.” 

Haar collega Dirk Kuipers van de gemeente Medemblik geeft aan dat ook zijn gemeente probeert de 

kosten waar mogelijk te drukken. Hij is blij dat de gemeenteraad de overschotten van de eerste twee 

jaar apart heeft gezet. ,,Dat geld hebben we nu om de tekorten bij te passen”, aldus Kuipers. ,,Maar 

de vraag is wel wat we nog kunnen doen als dit zo door blijft gaan.” 

Binnen de plattelandsgemeente Medemblik nam de vraag naar hulp, behandeling of begeleiding voor 

kinderen en pubers vorig jaar met liefst 30 procent toe. ,,Dat komt ook omdat onze eigen wijkteams er 

steeds harder aan trekken om de ouders te helpen. Omdat we ook de zorgplicht hebben. Maar we 

merken tegelijkertijd dat de zwaarte of omvang van de problemen ook toeneemt.” 

,,Het enige dat een gemeente dan zelf kan doen, is proberen het aantal meldingen te laten dalen”, 

oordeelt de wethouder. 

,,Bijvoorbeeld door veel eerder bij te springen, zodat we dan de duurdere vormen van jeugdzorg 

achterwege kunnen laten. Dit jaar dachten we dat er acht ton bij moest, maar ik vrees dat het wel 

ietsje meer zal worden. Zoals de cijfers er nu voor staan, klopt ongeveer tien procent van de jongeren 

aan bij de gemeente voor jeugdzorg.” 

                                 


