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Betreffende wetsvoorstel: 
 
34857  
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de 
Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in 
uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen 
van uitvoeringslasten 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2018 met algemene aangenomen door de Tweede 
Kamer.   
 
Aangenomen amendementen 
 
Invoegen lid 1a in artikel I, onderdeel B, artikel 2.15 na het eerste lid 
Invoegen lid 1a in artikel II, onderdeel B, artikel 2.6.7a na het eerste lid 
9  15 (Hijink) over het verminderen van uitvoeringslasten voor aanbieders 
 
De indiener beoogt met dit amendement de uitvoeringslasten voor aanbieders in de 
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 aanzienlijk te verminderen. 
Indiener is van mening dat er geen garantie bestaat dat de huidige hoge uitvoeringslasten 
daadwerkelijk worden verlaagd door het gebruik van standaarden als niet tegelijkertijd 
wordt voorkomen dat gemeenten bovenop de vastgestelde standaarden alsnog 
aanvullende gegevens en verantwoording opvragen met betrekking tot financieringswijze 
en administratieve processen. Dit amendement regelt dat alle gemeenten bij het gebruik 
van de vastgestelde standaarden niet de mogelijkheid  hebben om dezelfde gegevens die 
reeds via de standaarden worden opgehaald op een andere manier te verkrijgen. 
Met algemene stemmen aangenomen.  
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Toevoegen lid 3 in artikel I, onderdeel B, artikel 2.15 
Toevoegen lid 3 artikel II, onderdeel B, artikel 2.6.7a 
8 (Hijink) over een voorhangprocedure voor de verschillende uitvoeringsvarianten van 
financieringsmodellen 
 
Dit amendement beoogt dat het parlement grip blijft houden op de verschillende 
uitvoeringsvarianten van financieringsmodellen die gemeenten mogen hanteren bij het 
aanbesteden dan wel subsidiëren van taken binnen de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Indiener beoogt hiermee een wildgroei aan 
uitvoeringsvarianten van financieringsmodellen te voorkomen en wil tegelijkertijd 
bevorderen dat een bepaalde financieringswijze door verschillende gemeenten op dezelfde 
manier wordt vormgegeven. Hierdoor blijven de uitvoeringslasten beperkt en houdt het 
parlement grip op de verschillende financieringsmodellen die kunnen worden gehanteerd 
door gemeenten. 
Indiener beoogt verder de beleidsvrijheid van gemeenten in stand te houden; gemeenten 
behouden dan ook de vrijheid om zelf te bepalen bij welke aanbieders zij wensen in te 
kopen. 
Met algemene stemmen aangenomen.  
 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
 
Toevoegen leden 3 en 4 aan artikel IV 
13 (Ellemeet en Van der Staaij) over het vervallen van de delegatiebepalingen na drie jaar 
 
Dit amendement voorziet in het opnieuw tijdelijk maken van de delegatiebepalingen over 
regionale samenwerking in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
die met dit wetsvoorstel bewerkstelligd wordt. Deze delegatiebepalingen dienen na drie 
jaren uit de wet te worden gehaald. De indieners zijn van mening dat het voorbarig is om 
middels een permanente bevoegdheid noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten in 
het gedecentraliseerde stelsel af te dwingen en pleiten daarom voor een verlenging van de 
tijdelijke bevoegdheid van de Minister. Voor het gebrek aan noodzakelijkheid van een 
permanente delegatiebepaling in dit stelsel verwijzen de indieners naar het advies van de 
Raad van State. 
Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, de SGP en FvD 
 
Invoegen onderdeel Aa in artikel I na onderdeel A 
10  11 (Hijink) over verplichte contractering van alle gecertificeerde instellingen en 
jeugdzorgaanbieders 
 
Met dit amendement wordt geregeld dat gemeenten verplicht zijn om alle gecertificeerde 
instellingen en jeugdzorgaanbieders te contracteren, tenzij daartegen ernstige bezwaren 
bestaan. Hiermee wordt de continuïteit van zorg gegarandeerd en zijn bureaucratische 
aanbestedingen niet langer noodzakelijk. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS en de PVV 
 
Invoegen artikel IIIA na artikel III 
Toevoegen leden 3 en 4 aan artikel IV 
12 (Bergkamp en Van der Staaij) over evaluatie en het vervallen van de delegatiebepaling 
na vijf jaar 
 
Dit amendement voorziet in het wederom tijdelijk maken van de delegatiebepalingen over 
regionale samenwerking in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
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die met de wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en 
de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om 
gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met 
het verminderen van uitvoeringslasten bewerkstelligd wordt. Deze delegatiebepalingen 
dienen na vijf jaren wederom uit de wet te worden gehaald. Daarnaast voorziet dit 
amendement in evaluatie van deze delegatiebepalingen die binnen vier jaar uitgevoerd 
dient te worden en aan het parlement gestuurd moet worden. De indieners zijn van mening 
dat nu de noodzakelijke samenwerking tussen gemeenten op dit moment nog niet is 
vormgegeven, dit nog niet betekent dat in het gedecentraliseerde stelsel permanente 
delegatiebepalingen noodzakelijk zouden zijn. Daarom menen de indieners dat deze 
delegatiebepalingen binnen vier jaar geëvalueerd dienen te worden. Na vijf jaar dienen de 
delegatiebepalingen uit de Jeugdwet en de Wmo 2015 gehaald te worden, tenzij de 
evaluatie uitwijst dat dergelijke delegatiebepalingen ook in een uitgekristalliseerd 
gedecentraliseerd zorgstelsel van belang zijn om de noodzakelijke samenwerking tussen 
gemeenten van de grond te krijgen. De indieners verwijzen kortheidshalve ook naar het 
advies van de Raad van State. 
Ingetrokken 
 
Moties 
 
14 (Bergkamp c.s.) over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd 
stelsel 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 
VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD 


