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Geachte heer Van Ooijen MSc,  
 
De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben in het ka-
der van de behandeling van de begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (36200 
XVI) kennisgenomen van de brief van de minister van VWS van 23 december 2022 over de gevolgen 
van het uitstel van de behandeling van de ontwerpbegroting1 en van uw brieven van 22 december 
20222 en 6 januari 20233 inzake de stand van zaken van de Hervormingsagenda Jeugd. 
Naar aanleiding daarvan hebben de leden van de fracties van de Partij van de Arbeid en GroenLinks, 
gelet op het geplande plenaire begrotingsdebat op dinsdag 24 januari 2023, tijdens de commissie-
vergadering op 17 januari 2023 te kennen gegeven nog de volgende vragen aan u te willen voorleg-
gen. De leden van de Fractie-Nanninga en van de fracties van de SP, 50-Plus en van de SGP sluiten 
zich bij deze vragen aan. De leden van de SP-fractie stellen daarnaast nog een separate vraag. 
 
De leden van de fracties van de PvdA, GL, de Fractie-Nanninga en de SGP hebben afgelopen decem-
ber hun zorgen geuit over het inboeken van 374 miljoen euro budgettaire opbrengst voor het jaar 
2023, zonder dat er overeenstemming is over de Hervormingsagenda Jeugdzorg tussen het Rijk en 
de gemeenten.4 Zonder deze hervormingsagenda kunnen deze leden niet beoordelen wat de conse-
quenties van deze besparing zijn voor de kwaliteit en uitvoering van de jeugdzorg. De beoogde 
overeenstemming over de hervormingsagenda voor het einde van 2022 is niet behaald, en u geeft 
aan dat er meer tijd nodig is. Ook leggen uw brief van 6 januari 2023 en de reactie daarop van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) van 16 januari 20235 flinke verschillen bloot tussen de 
interpretaties van het Rijk en de gemeenten over de samenhang tussen het afronden van de hervor-
mingsagenda en de ingeboekte besparingen voor 2023. In het licht van deze ontwikkelingen hebben 
deze leden de volgende vragen: 

 
1  Kamerstukken I, 2022-2023, 36200 XVI, I 
2  Kamerstukken I, 2022-2023, 31839, AA 
3  Kamerstukken I, 2022-2023, 31839, AB 
4  Verslag inzake de VWS-begroting 2023, 14 december 2022 (Kamerstukken I, 2022-2023, 36200 XVI, E) 
5  Brief van de VNG aan de staatssecretaris van VWS van 16 januari 2023 (op 17 januari 2023 ter inzage ge-

legd onder griffienummer 172581-01) 
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- De hervormingsagenda die aan de basis moet liggen van betere jeugdzorg en een beheersbaar 
stelsel voor jeugdzorg was oorspronkelijk voorzien voor januari 2022. Inmiddels is een jaar 
verstreken en de onderhandelingen voor de hervormingsagenda lopen nog steeds. Hoe ver-
houdt zich deze vertraging tot de lopende uitvoering van de jeugdzorg? Kunt u schetsen wat 
de gevolgen van deze lange vertraging zijn voor de kwaliteit en de uitvoering van de jeugdzorg 
en daarmee de zorg aan kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen? Hoe beoogt u deze effec-
ten te monitoren? 

- De gemeenten geven aan dat ze problemen voorzien in de financiering en uitvoering van de 
jeugdzorg in 2023 bij het doorvoeren van de 374 miljoen budgettaire opbrengst voordat de 
hervormingsagenda is vastgesteld. Bent u bereid om de financiële risico’s van het eventueel 
niet behalen van de beoogde besparingen in de door de Commissie van Wijzen opgestelde fi-
nanciële reeks – inclusief de 374 miljoen besparing over 2023 – te betrekken bij de onderhan-
delingen met de VNG over de hervormingsagenda, nauwlettend te monitoren wat de effecten 
van de beoogde besparingen zijn op de financiering, kwaliteit en uitvoering van de jeugdzorg 
(inclusief in 2023) en, indien hier aanleiding toe is, eventuele financiële aanpassingen te doen? 

- Kunt u het parlement dit voorjaar – uiterlijk 1 maart – informeren over de uitkomsten van de 
onderhandelingen en de bijbehorende implicaties voor de financiering, kwaliteit en uitvoering 
van de jeugdzorg? 

Ten slotte vragen de leden van de SP-fractie u een tijdpad te garanderen, waarbinnen het conflict 
door het kabinet uiterlijk is opgelost. 
 
De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien uw reactie met be-
langstelling tegemoet en ontvangen deze in verband met een ordentelijke plenaire planning graag  
uiterlijk vrijdag 20 januari 2023 10:00 uur. 
 
 
Drs. T. Klip-Martin 
Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 


