
 

 

2e financiële afwijkingenrapportage 2022 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Wijkteams (incl. toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 
   

 

 
 

 

 

Onderwerp :  Stelpost Rijk Jeugdzorg 2024 e.v.  
 

Betreft  :  FCL 66720980 / ECL 34100 

 

Oorzaak afwijking: 

Vanaf 2023 werken het rijk en de VNG, met aanbieders, professionals en cliënten, aan de 

Hervormingsagenda Jeugd. De agenda hanteert de volgende leidende principes:  

 

• Passende zorg is beschikbaar voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren;  

• Versterken veerkracht van kinderen en gezinnen in hun normale dagelijkse leven;  

• Minder marktwerking, meer samenwerking en betere inkoop van zorg;  

• Verbetering kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg;  

• Betere samenwerking in het Sociaal Domein.  

 

De uitwerking van de agenda beoogt, naast betere en tijdige zorg en ondersteuning op de 

juiste plek en wanneer dit nodig is, tot een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel 

houdbaar stelsel te komen.  

 

Zoals verwacht volgt het kabinet hierbij de aflopende financiële reeks uit het advies van de 

Commissie van Wijzen. Voor het jaar 2023 stelt het kabinet incidenteel € 1,454 miljard extra 

beschikbaar voor de jeugdzorg. Tegelijkertijd benoemt het kabinet, zoals verwacht, de afbouw 

van de incidentele middelen. Er wordt verwacht dat gemeenten inzetten op besparings-

maatregelen voor een bedrag van € 374 miljoen op de jeugdzorguitgaven in 2023.  

 

De aanvullende besparingsopgave van € 511 miljoen uit het coalitieakkoord van het rijk is  

op dit moment nog volledig als korting verwerkt in het gemeentefonds (*). 

 



 

 

 

 

Het rijk heeft toegezegd dat de invulling hiervan voor rekening en risico van het rijk komt. 

Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid. Daarom wordt nu in de begroting hiervoor 

een stelpost opgenomen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is, kan nadere invulling  

aan deze stelpost van het rijk worden gegeven. We verwachten dat de komende circulaires 

gemeentefonds en andere beleidsdocumenten hier meer duidelijkheid over zullen gaan geven. 

 

Het rijk heeft zichzelf een besparingstaakstelling opgelegd op de uitgaven voor Jeugdzorg.  

Met ingang van 2024 betekent dit voor de gemeente Maashorst een stelpost van € 300K en 

vanaf 2025 € 1.500K structureel. 

 

Bovenstaande melding heeft betrekking op het effect op de uitgaven in de gemeentelijke 

begroting. Onder het kopje Ontwikkelingen van Programma 10 Bedrijfsvoering en Inkomsten, 

taakveld Gemeentefonds ziet u het effect van deze maatregel op de inkomsten in de begroting 

van de gemeente Maashorst. 

 
 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

  300.000 (V) 1.500.000 (V) 1.500.000 (V) 

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

     

     

 

 

(*) Het coalitieakkoord van het rijk vermeldt dat ”vanaf 2024 in aanvulling op de huidige hervormingsagenda  

extra beleidsmaatregelen in de jeugdzorg genomen worden”. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 gaat het om  

een besparing van respectievelijk 100 miljoen, 500 miljoen en 500 miljoen. Vanaf 2027 en structureel gaat het  

om € 511 miljoen. 


