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31 839 Jeugdzorg 

N BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Den Haag, 19 december 2019 

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft u bij 
brief van 4 november 20191 uitgenodigd voor een mondeling overleg over 
de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg op dinsdag 
21 januari 2020. In deze brief geeft de commissie te kennen graag het 
gesprek aan te gaan over zowel het stelsel dat ten grondslag ligt aan de 
zorg en ondersteuning en de afstemming tussen de verschillende 
wettelijke domeinen, als de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. 

Inmiddels heeft de commissie ook kennisgenomen van de brief van 
28 november 2019, die voorstellen bevat voor een betere organisatie van 
de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdzorg en 
maatschappelijke ondersteuning zijn met de invoering van de Jeugdwet 
en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) gedecentra-
liseerd en vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De 
beloften van de Jeugdwet zijn echter onvoldoende ingelost, aldus de brief 
van 28 november 2019. Ook ten aanzien van de Wmo 2015 signaleren de 
leden van de commissie diverse knelpunten. De leden van de commissie 
willen daarom graag op hoofdlijnen van gedachten wisselen over de wijze 
waarop de decentralisaties zijn voorbereid en georganiseerd en stellen 
voor om ook de brief van 28 november 2019 bij het mondeling overleg te 
betrekken. 

In aanvulling op de bij brief van 4 november aangeboden vragen, kunnen 
daarbij ook de volgende vragen aan de orde komen: 
– Wat kunnen we leren van de decentralisaties? Hebben we van tevoren 

bijvoorbeeld voldoende doordacht wat er nodig is om een dergelijke 
ingrijpende stelselwijziging goed te laten slagen? 

– Welke ontwerpvariabelen zijn nodig om een dergelijke stelselwijziging 
te laten slagen? (Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
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den zijn nodig op welk niveau en zijn de organen die dat toebedeeld 
krijgen daarvoor voldoende uitgerust?) 

– Welke democratische controle wordt beoogd? Is dat realistisch en 
worden daarvoor voldoende waarborgen gesteld? 

– Welke sturing is nodig op welk niveau en kan deze voldoende worden 
gerealiseerd? Met andere woorden, hebben de organen voldoende 
middelen (geld, kennis en ervaring, systemen) om de taken te kunnen 
uitvoeren? 

– Zijn de risico’s van tevoren voldoende breed in kaart gebracht en zijn 
er maatregelen getroffen om de risico’s te beperken? Denk bijvoor-
beeld aan de mogelijke rechtsongelijkheid tussen burgers, de 
administratieve lasten, maar ook de voorwaarden die nodig zijn om 
gespecialiseerde jeugdzorg goed te organiseren. 

– Is van tevoren voldoende duidelijk wanneer een decentralisatie 
geslaagd is? 

De leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien 
ernaar uit om met u op 21 januari 2020 het gesprek aan te gaan over de 
decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de 
hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het 
jeugdstelsel. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
M.A.M. Adriaansens
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