
 

Wethouders: jeugd GGZ is bij gemeenten in goede handen  

In een open brief beschrijven wethouders van 26 steden de voordelen van 

decentralisatie van de jeugd-GGZ. 

Wanneer gemeenten verantwoordelijk worden voor de Jeugdzorg gaan ze de 

benodigde ondersteuning en zorg contracteren. En daarbij zijn ‘klanten en 

professionals in de jeugd-GGZ bij gemeenten in goede handen’, schrijven de 

wethouders. 

De wethouders geven drie redenen waarom de jeugd-GGZ bij gemeenten in 

goede handen is: 

• Het aantal kinderen met een GGZ-diagnose is veel te groot. Weliswaar hebben 

veel van deze kinderen problemen en kunnen zij baat hebben bij 

professionele hulp. Maar dat wil nog niet zeggen dat hun klachten typisch 

psychiatrisch zijn. In gemeenten kan de hoognodige normaliseringsslag 

worden gemaakt. 

• Door betere samenwerking kunnen gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, 

kinderbescherming en welzijn problemen inegraal aanpakken en ook 

voorkomen. Medische zorg is niet altijd een garantie voor een oplossing, GGZ-

expertise moet ook preventief worden ingezet. 

• De kosten van de Jeugdzorg stijgen al jaren, in de jeugd-GGZ nog het hardst. 

Aan bezuinigingen is niet te ontkomen, in het huidige syteem komt dat neer 

op generieke pakketverkleining. Maar gemeenten kunnen specifiek, op casus-

niveau mogelijkheden benutten om hulp, ondersteuning en zorg beter en/of 

goedkoper te bieden. 

De wethouders schrijven ook nog : ‘Omdat we de wettelijke plicht hebben om te 

zorgen voor álle jongeren (met álle aandoeningen) zullen we ook zorgen voor het 

voortbestaan van een landelijke infrastructuur voor kennis en zeer speciale zorg’. 
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