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Beantwoording vragen ex. art. 38. VVD-fractie, inzake ouderbijdrage 

Geachte heer de Jong, 

Op 9 februari j l . heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de Ouderbijdrage. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief (bijlage 1). 

Artikel 38 van de WD fractie over de Ouderbijdrage 

Op donderdag 4 februari 2015 staat in het Haarlems Dagblad een artikel op de 
voorpagina met als kop 'Haarlem int geen ouderbijdrage meer' en een vervolg 
verderop in dezelfde krant met als kop 'Merijn Snoek: dit nieuws moet snel 
verspreid'. Het artikel is van de hand van mevrouw Molducci. 

1. Is het artikel volgens de mening van het college een correcte weergave van de 
feiten en zijn de uitlatingen van wethouder Snoek correct weergegeven? 

Ja, het artikel is een correcte weergave van het gesprek met de betreffende 
journalist. 

2. De nieuwe Jeugdwet verplicht gemeenten, sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk 
voor de jeugdzorg, een maandelijkse ouderbijdrage te vragen van ouders wier 
kinderen gebruik maken van onder meer dagbehandeling en opname in de 
jeugdpsychiatrie. Dit heeft te maken met de lagere kosten die deze ouders hebben 
omdat hun kinderen (deels) niet ten laste van hun huishouden komen. De wet maakt 
een uitzondering voor bijvoorbeeld adoptieouders en bijstandsgerechtigden. De 
gemeente Haarlem heeft aangegeven geen ouderbijdrage te innen. Is het correct dat 
Haarlem geen ouderbijdrage int omdat de baten niet opwegen tegen de kosten, het 
bureaucratisch is en de privacy van de burgers wordt geschonden zoals in het 
bewuste artikel is weergegeven? 
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Ja, op basis van de kosten-baten analyse, en het onvoldoende kunnen borgen van de 
privacy, heeft het college besloten om vooralsnog niet over te gaan tot het innen 
van de ouderbijdrage voor de jeugd-GGZ en jeugd-AWBZ. Het college heeft zich 
daarbij op het standpunt gesteld in het kader van het gelijkheidsbeginsel alle ouders 
binnen de Jeugdwet gelijk te behandelen en het niet innen van de ouderbijdrage 
daarom te laten gelden voor alle doelgroepen jeugdhulp met verblijf, inclusief de 
jeugd en opvoedhulp. 

3. Waarom is de wethouder er, wederom volgens het artikel in het Haarlems 
Dagblad, trots op dat er geen ouderbijdrage wordt gevraagd? Immers, de redenen 
zoals in vraag 2 zijn weergegeven, kunnen onmogelijk aanleiding geven tot 'trots'. 

Het college is trots op de wijze waarop de gemeente Haarlem een koplopers rol 
vervult ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg. Het agenderen van het niet op 
orde zijn van het landelijk in te voeren automatiseringssysteem en de daarmee 
gepaard gaande administratieve lasten en problemen m.b.t. het waarborgen van 
privacy van burgers past bij de wijze waarop Haarlem deze rol vervult. 

4. In het artikel wordt een uitspraak aan de wethouder toegeschreven waarin hij 
zegt dat er de laatste tijd veel te doen was om de ouderbijdrage. Het gaat dan om 
het principe van de ouderbijdrage. Tevens zegt hij dat het feit dat de gemeente 
Haarlem geen ouderbijdrage gaat vragen belangrijk nieuws is dat 'zo snel mogelijk 
moet worden verspreid'. De WD kan zich dan ook niet aan de indruk onttrekken 
dat de wethouder uit principe geen ouderbijdrage wil innen. Is dit correct? 

Het college heeft geen positie willen innemen in de landelijke principiële discussie. 
De praktische bezwaren m.b.t. de administratieve kosten en de privacy zijn 
overigens onderdeel van deze landelijke discussie. Staatssecretaris Van Rijn heeft 
een onderzoek toegezegd naar de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage en de 
hardheidsclausule. Dit onderzoek zal rond de zomer klaar zijn. Het college wacht de 
resultaten van dit onderzoek af. De gemeente Haarlem is door het ministerie van 
VWS gevraagd om input te leveren voor het onderzoek. 

5. Zou het college, indien er geen sprake zou zijn van de praktische bezwaren 
(kosten-baten, bureaucratie en privacy), gewoon de ouderbijdrage innen ? 

Ja. De gemeente wacht tot landelijk een geautomatiseerd systeem ingevoerd wordt 
en wacht daarnaast ook op de uitkomsten van het onderzoek van de Staatssecretaris. 

6. De wethouder zegt, opnieuw in het bewuste artikel, dat Haarlem als stad nu 
burgerlijk ongehoorzaam is. Een burger die burgerlijk ongehoorzaam zou zijn en 
geen OZB zou betalen, zou in het gevang belanden. Hoe duidt het college de 
uitspraak dat het stadsbestuur 'burgerlijk ongehoorzaam' zou zijn? 

Burgerlijke ongehoorzaamheid door de gemeente Haarlem, zoals in het artikel 
verwoord, betreft een algemeen maatschappelijk belang. Staatssecretaris van Rijn is 
middels een brief op de hoogte gesteld en de gemeente Haarlem is over dit besluit 
in overleg met de VNG en VWS en hoopt snel tot een oplossing te komen. 



Haarlem 

7. Bent u van mening dat het stadsbestuur alles zou moeten doen om de wet uit te 
voeren? 

Jazeker. Het college wil erop wijzen dat het hier de invoering van nieuwe 
wetgeving betreft. De uitvoerbaarheid daarvan op lokaal niveau moet zich 
bewijzen. Nu is gebleken dat, zolang er geen geautomatiseerd systeem beschikbaar 
is, de uitvoering met betrekking tot de inning van de ouderbijdrage tot grote 
administratieve lasten leidt en de privacy van cliënten onvoldoende geborgd is. Het 
is van belang om hierover een signaal af te geven. De staatssecretaris heeft 
inmiddels aangegeven op dit punt met gemeenten in gesprek te willen en heeft een 
onderzoek ingesteld naar de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage 

8. Bent u van mening dat een wethouder die zichzelf en het bestuur 'burgerlijk 
ongehoorzaam' noemt geen goed voorbeeld geeft aan de inwoners van onze stad, 
met andere woorden zich niet bewust is van zijn positie (voorbeeldfunctie)? 

Nee, het college deelt die mening niet, met inachtneming van de beantwoording van 
vraag 3 waarin wij u de context van de gebruikte term schetsen. Zonder een 
geautomatiseerd systeem zou het innen van de ouderbijdrage leiden tot 
onevenredige kosten voor de gemeente en zou de privacy van de Haarlemse burgers 
niet gewaarborgd kunnen worden. Wij hebben daarom in het belang van de 
Haarlemse burger besloten de ouderbijdrage niet te innen zolang er geen 
geautomatiseerd systeem beschikbaar is. 

9. De gemeente Hilversum, zo leest de WD fractie in het Haarlems Dagblad van 7 
februari 2015, heeft geen enkel probleem met het innen van de ouderbijdrage, want 
daar zijn de gegevens prima op orde. De woordvoerder van wethouder Snoek 
bevestigt dit en geeft aan dat 'dat kan kloppen'. Kan het college bevestigen dat er in 
Hilversum 'gewoon' een ouderbijdrage wordt geïnd? 

Hilversum heeft er niet voor gekozen de ouderbijdrage niet te gaan innen. Daardoor 
wordt in Hilversum de inning van de ouderbijdragen die in 2014 reeds door het 
LBIO voor provinciale jeugdzorg met verblijf werden geïnd, per 2015 automatisch 
voortgezet door het CAK. Voor alle wijzigingen m.b.t. deze bestaande cliënten, en 
voor alle nieuwe cliënten die jeugdhulp met verblijf (Jeugd- en opvoedhulp, Jeugd-
GGZ en Jeugd-AWBZ) ontvangen moet Hilversum een arbeidsintensieve en dus 
kostbare handmatige informatie-uitwisseling organiseren tussen 
jeugdhulpaanbieders, gemeente en het CAK. 

10. Blijkbaar had Haarlem het proces ook zodanig kunnen inrichten dat er, net 
zoals bij de gemeente Hilversum, geen probleem zou zijn met het innen van de 
wettelijk verplichte ouderbijdrage. Waarom heeft de gemeente Haarlem dat niet 
gedaan? 

De situatie m.b.t. de ouderbijdrage is voor Hilversum niet anders dan voor Haarlem. 
Het is niet zo dat het innen van de ouderbijdrage in Hilversum probleemloos 
verloopt (zie ook antwoord op vraag 9). Het Haarlems college heeft gekozen de 
ouderbijdrage niet te gaan innen i.v.m. de eerder genoemde redenen van hoge 
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administratieve kosten, problemen m.b.t. waarborgen van privacy en het 
gelijkheidsbeginsel. 

/ / . Heeft wethouder Snoek, als vervolg op vraag 10, zijn gegevens niet op orde? 

De gemeente Haarlem heeft zijn gegevens over jeugdhulp in het kader van de 
Jeugdwet goed op orde. De overwegingen om de ouderbijdrage vooralsnog niet te 
innen zijn het niet beschikbaar zijn van een landelijk in te voeren 
automatiseringssystemen en het onvoldoende kunnen borgen van de privacy van 
burgers. 

12. In plaats van trots te zijn op het feit dat de gemeente Haarlem kennelijk niet in 
staat is uitvoering te geven aan wettelijke regels en dat 'dat nieuws moet snel 
verspreid worden' kan ook ingezet worden op het repareren van de gebreken. Gaat 
u over tot het gereed maken van de interne processen voor het innen van de 
ouderbijdrage aflaat u het er maar helemaal bij zitten? 

Het repareren van de landelijke gebreken en het vervolgens innen van de 
ouderbijdrage zou nu hoge kosten met zich meebrengen aangezien er geen 
geautomatiseerd systeem beschikbaar is en de uitwisseling van gegevens met 
jeugdhulpaanbieders en het CAK handmatig zou moeten plaatsvinden. Indien het 
berichtenverkeer is geautomatiseerd en recht doet aan de privacy van burgers, zal 
het college een heroverweging maken. Het college zal daarbij de resultaten van het 
onderzoek van Van Rijn betrekken. Het was overigens belangrijk om snel een 
besluit te nemen over de ouderbijdrage en het nieuws hierover te verspreiden, 
omdat veel hulpverleners in de veronderstelling waren dat zij bij hun cliënten 
moesten aangeven dat een ouderbijdrage verplicht was bij jeugdhulp met verblijf. 
Het was daarmee in het belang van cliënten, hun ouders en hun hulpverleners om 
misverstanden en verwarring te voorkomen. 

13. In Trouw van 7 februari 2015 staat dat de gemeente Haarlem geen 
uitvoeringskosten wil maken totdat 'de politieke discussie is uitgekristalliseerd'. 
Deze uitspraak is natuurlijk te herleiden tot het Haarlemse gemeentebestuur. Op 
welke discussie wordt hier gedoeld? Concreet: is Haarlem bezig met een politieke 
discussie op landelijk niveau over het principe van de ouderbijdrage? Wat men ook 
mag vinden van de ouderbijdrage: hij staat in de Jeugdwet. Deze wet hoort u te 
kennen. Alle ouderbijdragen moeten landelijk jaarlijks 25 miljoen euro opleveren. 
De gemeente Haarlem moet uit zijn deel een deel van de jeugdzorg financieren. 
Wanneer je dat niet doet komt een deel van de kosten van deze specifieke zorg 
terecht bij alle Haarlemmers en niet enkel de gebruikers. 

Zoals aangegeven wachten we het landelijk onderzoek van Van Rijn af en gaan 
vooralsnog niet eerder over tot innen van de ouderbijdrage. 
Indien het berichtenverkeer geautomatiseerd en recht doen aan de privacy 
ingeregeld is zal het college een heroverweging maken. De inkomsten uit de 
ouderbijdragen zijn voor 2015 niet begroot. 
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14. Welke acties heeft de gemeente inmiddels in gang gezet om in 2016 wel aan de 
Jeugdwet te voldoen? 

De gemeente Haarlem is in gesprek met het ministerie van VWS en met de VNG 
over de praktische problemen m.b.t. het innen van de ouderbijdrage. Daarnaast 
levert de gemeente input voor het onderzoek dat de Staatssecretaris heeft ingesteld 
naar de kosteneffectiviteit van de ouderbijdrage en de hardheidsclausule. 

15. Het college refereert aan de motie 'vermindering administratieve lastendruk' 
die de raad op 30 oktober 2014 heeft aangenomen. Hierin wordt het college 
aangespoord om met ingang van 2016 de bureaucratie zoveel mogelijk te beperken 
in de jeugdzorg. Uiteraard binnen de grenzen van de wet. Bent u het met de WD 
eens dat een dergelijke motie nooit een reden kan zijn de wet niet uit te voeren? 

Het collegebesluit met betrekking tot de inning ouderbijdrage is in lijn met de wijze 
waarop wij in Haarlem hebben gekozen de Jeugdwet uit te voeren. Aspecten als 
continuïteit van de zorg, de professional aan zet, het waarborgen van de privacy, het 
niet stellen van indicaties door de gemeente, en, het tegengaan van administratieve 
lasten in de jeugdzorg zoals bedoeld in de motie steunen deze wijze van uitvoering. 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

vs^a/a. Schneiders 


