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Collegebesluit 

1. Ondanks de verplichting in de wet besluit het college geen maatregelen 

te nemen ten behoeve van informatie-uitwisseling met het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK) en met jeugdhulpaanbieders, die 

benodigd is voor het innen van ouderbijdragen in het kader van de 

Jeugdwet in het jaar 2015.  

2. Het college besluit de inning van de ouderbijdrage door het CAK stop 

te zetten voor jeugdigen waarbij de zorg vóór 2015 is gestart op grond 

van de Wet op de Jeugdzorg en die doorloopt in 2015.  

3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties, aangezien de 

opbrengsten voor de ouderbijdrage en de kosten van inning daarvan 

niet in de begroting 2015 zijn opgenomen. 

4. Het college zendt dit besluit ter informatie aan de commissie 

Samenleving.  

5. De betrokkenen bij dit besluit worden geïnformeerd. 
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Aanleiding  

In de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ouderbijdrage. De 

Jeugdwet stelt dat voor jeugdhulp een ouderbijdrage is verschuldigd 

wanneer een kind buiten het eigen gezin wordt verzorgd en opgevoed, of 

als het kind voor een dagdeel buitenshuis verblijft. Hierop maakt de wet 

enkele uitzonderingen, onder andere voor adoptieouders en 

bijstandsgerechtigden. De argumentatie om ouderbijdragen te heffen is dat 

ouders kosten besparen doordat het kind een deel van de dag of een etmaal 

niet thuis verblijft. 

Sinds 1 januari 2015 voert het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor 

gemeenten de vaststelling en de inning van ouderbijdragen uit. De 

opbrengsten van de inning van de ouderbijdrage gaan naar de gemeente die 

verantwoordelijk is voor het treffen van een voorziening voor de jongere. 

 

Probleemstelling 

Er is op dit moment geen geautomatiseerd systeem beschikbaar voor de 

informatie-uitwisseling tussen jeugdhulpaanbieders, de gemeente en het 

CAK, die voor het heffen van de ouderbijdrage benodigd is. Een 

geautomatiseerd systeem zal waarschijnlijk pas eind 2015/begin 2016 
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beschikbaar zijn. Maatregelen die de benodigde informatie-uitwisseling in 

de tussentijd mogelijk maken brengen kosten met zich mee, die hoger zijn 

dan de inkomsten uit de ouderbijdragen. Daarnaast levert een tussentijdse 

oplossing een aantal uitvoeringsproblemen op met betrekking tot privacy, 

betrouwbaarheid van gegevens en gelijke behandeling.  

 

 

 


