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Geachte mevrouw, heer,  
 
 

 
Op 18 mei jl. heeft de Commissie van Wijzen uitspraak gedaan en advies gegeven 
over het geschil tussen Rijk en gemeenten over de structurele financiering van de 
jeugdzorg. Naar aanleiding van de uitspraak is het Kabinet in gesprek gegaan met 
gemeenten waarna besloten is dat het Kabinet in 2022 als basis een bedrag van  
€ 1,828 mld. extra beschikbaar stelt voor de tekorten vanwege de jeugdzorg.   
 
Rekening houdend met de eerder toegekende € 300 mln. aan extra bijdrage van het 
Rijk en afspraken die zijn gemaakt over de in 2022 te nemen maatregelen die 
moeten leiden tot een besparing van in totaal € 214 mln., komt de netto vergoeding 
over 2022 uit op een bedrag van € 1,314 mld.  Voor Papendrecht betekent dit een 
extra bijdrage Jeugd over 2022 ter grootte van € 2,4 mln. afgerond.  
 
In het rapport van de Commissie van Wijzen is er voor de komende jaren al op 
verschillende dossiers overeenstemming over de te nemen maatregelen en dus te 
behalen besparingen. Vanaf 2026 loopt dit op tot een bedrag van € 1,017 mld.  Er is 
derhalve nu al een afbouw te zien in de extra Rijksbijdrage van € 1,314 mld. naar  
€ 511 mln. vanaf 2026. Het Rijk en de VNG, in samenwerking met andere betrokken 
partijen (o.a. cliënten, aanbieders en professionals), gaan aan de slag met het 
opstellen van een Hervormingsagenda. Deze agenda bestaat uit de combinatie van 
een set van maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel 
houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Op basis van de huidige informatie 
betekent dit voor Papendrecht een aflopende extra Rijksbijdrage van € 950.000 
vanaf 2026.  
 
De middelen die beschikbaar worden gesteld over 2022 worden vooralsnog als 
incidenteel aangemerkt omdat afgesproken is dat het nieuwe kabinet zal moeten 
besluiten over de structurele financiën en noodzakelijke aanpassingen aan het 
jeugdhulpstelsel om de jeugdzorg in de toekomst effectief en beheersbaar te 
houden. De uitspraak van de Commissie van Wijzen dient daarbij als zwaarwegende 
inbreng.  
 
In contact met de financieel toezichthouder is ons medegedeeld dat voor 15 juli 
aanstaande op basis van gesprekken tussen VNG en het IPO (Inter Provinciaal 
Overleg) er een uitspraak komt of en in hoeverre de nu gedane toezegging 



 

 
 

structureel (vanaf 2023 en verder) in de begroting van de gemeenten opgenomen 
kan worden. Indien hier meer over bekend is zullen wij dit aan u melden. 
 
Ondanks de extra middelen die mogelijk door het Rijk beschikbaar worden gesteld 
en de verwachte lastenstijgingen jeugdzorg blijven structurele ombuigingen voor de 
komende jaren nodig. 
 
Wij zullen u in aanloop naar de begrotingsbehandeling tussentijds blijven informeren 
over de stand van zaken.  
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris,   de wnd. burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems  A.M.M. Jetten  
 
 


