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Onderwerp Extra geld Jeugd via het Rijk 

Datum 13 juli 2021 

Ingediend door GBV, VVD, Senioren Veldhoven, D66, PvdA 

Naar aanleiding van Kadernota 2022 

Programma Programma 6, Sociaal Domein 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2021. 

 

kennis genomen hebbend van: 

 Het besluit van het demissionair kabinet om over 2022 incidenteel 1,314 miljard 

euro extra beschikbaar te stellen aan gemeenten vanwege tekorten binnen de 

uitvoering van de Jeugdwet, wat is genomen op basis van een advies van een 

Commissie van Wijzen.  

 Het indicatieve bedrag van ruim 2,8 miljoen euro dat de gemeente Veldhoven hier in 

2022 van gaat ontvangen.  

 Dat de commissie heeft aanbevolen ook de jaren na 2022 structureel extra geld 

beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Jeugdwet. 

 Dat de inbreng van de Commissie als zwaarwegend wordt gezien bij het besluit over 

de structurele financiën voor de uitvoering van de Jeugdwet door een eventueel 

nieuw kabinet. 

 Er tegelijkertijd met het extra budget ook een hervormingsagenda is 

overeengekomen tussen Rijk en VNG, waarmee we onder meer moeten inzetten op 

‘versterking van de pedagogische basis en preventie’. 
 

overwegende dat: 

 Het college in de kadernota onder ‘positieve gezondheid’ aangeeft in te zetten op een 

goede basisstructuur voor iedereen en het stimuleren van preventie. 

 Door vroegtijdig te signaleren en dus bijtijds in te grijpen het risico op opgroei- en 

opvoedingsproblemen bij jeugdigen kan worden verkleind.  

 Laagdrempelige ondersteuning dichtbij de jeugdige en zijn of haar ouders ervoor kan 

zorgen dat hun eigen kracht wordt versterkt.  

 Er allerlei maatregelen en/of algemene voorzieningen binnen het voorliggend veld 

denkbaar zijn die de preventieve rol van de gemeente als uitvoerder van de 

Jeugdwet verder kunnen versterken. 

 Hiermee het beroep op specialistische jeugdzorg kan worden verminderd.  

 Dit de gedane investering voor een groot deel kan compenseren.   

 

verzoekt het college: 

1. In de aanloop naar de begroting 2022 een plan te ontwikkelen (voor de langere 

termijn) waarmee Veldhoven inzet op het versterken van de positie van het 

voorliggend veld binnen de uitvoering van de Jeugdwet. 

2. Indien nodig voor de totstandkoming van het plan een deel van het extra budget dat 

we van het Rijk krijgen te reserveren.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming 24 stemmen – AANGENOMEN 

Voor 18 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, D66, PvdA) 

Tegen 6 stemmen (VSA, CDA, BugerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) 
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