
   

 

Geacht Tweede Kamerlid, 

 

De transitie van de Jeugdzorg van provincie naar gemeenten is per 2015 een feit. Het vereist van gemeenten een 

adequate aanpak om de continuering van zorg veilig te stellen, want niemand wil immers dat er tijdens en na de 

transitie kinderen tussen de wal en het schip terechtkomen.  

De PvdA fracties van de twee grootste steden in Flevoland, Almere en Lelystad, maken zich ernstig zorgen over de 

gevolgen van de rijksbezuinigingen bij de transitie Jeugdzorg. Lelystad staat in de top van gemeenten met kinderen 

met een indicatie jeugdzorg. In Almere zijn we er in geslaagd om experimenteel “Sterk in de Klas” te koppelen aan 

“OKE op school” en daarmee de aanmeldingen bij BJZ met ongeveer 15% terug te dringen.  

Jeugdzorg staat ons PvdA’ers na aan het hart, ongeacht vanuit welke functie binnen de PvdA we ermee te maken 

hebben. Ondergetekenden, de woordvoerders jeugdzorg van de PvdA fracties van Lelystad en Almere, maken zich 

ernstige zorgen over de verdelingssystematiek van de jeugdzorgbudgetten. Met name over de vraag “wat betekent 

een objectieve verdeelsleutel in de praktijk voor nadeelgemeenten?” Wij denken duurdere Jeugdzorg te kunnen 

voorkomen, doordat wij als gemeenten goed bezig zijn met preventie en vroegsignalering. Het bewijs daarvoor is in 

Almere geleverd. Maar als het verdeelmodel “beloont” dat er veel duurdere zorg (met name intramuraal) in een 

gemeente geleverd moet worden - omdat er nooit aandacht voor preventie en vroege interventie is geweest - dan 

voelt dat als een groot onrecht. Ook wij, nadeelgemeenten, met relatief veel jongeren als burger (in Almere 38% 

onder de 23, in Lelystad 32%), willen onze jeugd in de toekomst verantwoorde zorg op maat blijven geven. 

Almere en Lelystad zijn geen “gewone” nadeelgemeenten. De bevolkingssamenstelling is atypisch en kenmerkend 

voor new-towns die veelal nog in de opbouwfase zijn. Onze jonge steden zouden dus onevenredig hard getroffen 

worden. 

Wij vragen uw specifieke aandacht voor de financiële gevolgen voor nadeelgemeenten. Dat kan bijvoorbeeld door in 

de te hanteren verdeelsleutel een correctiefactor voor de new-town problematiek op te nemen, of door in het geval 

van een aanmerkelijk nadeel een periode van 5 jaar te nemen waarin geleidelijk naar dat nadeel toegegroeid kan 

worden.  

We vragen met klem of u onze zorg zo spoedig mogelijk wilt delen met de staatssecretaris.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jos d'Arnaud-Appelo      Ton van Eck 

raadslid PvdA Lelystad, woordvoerder Jeugdzorg raadslid PvdA Almere, woordvoerder Jeugdzorg 

M 0648622039      M 0652607776 

E jdarnaud@pvdalelystad.nl     E ajgveck@almere.nl 
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