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Van: @gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 30 april 2020 15:05
Aan:
Onderwerp: E-mail bij bericht richtlijn jeugdzorg van afgelopen jaar.

Hallo , 
Voordat jij was begonnen bij de gemeente Scherpenzeel heeft de provincie dit bericht verstuurd over de richtlijn 
jeugdzorg van afgelopen jaar. Ik dacht stuur je deze nog maar even op, voor het geval je deze nog niet van  of 

 hebt verkregen, 
Groeten  
Richtlijn gelden Jeugdzorg in 2022 en 2023 
In de meicirculaire 2019 zijn de extra door het Rijk beschikbaar gestelde gelden opgenomen voor 
2019 t/m 2021, samen € 1 miljard. In een brief aan de VNG heeft het Ministerie van VWS 
aangegeven dat in overleg met de provinciaal toezichthouders zal worden gekeken wat dit betekent 
voor de jaren 2022 en 2023. Dit in afwachting van een onderzoek naar de lasten en de baten in de 
jeugdzorg. 
Voor de ramingen in 2022 en 2023 is in gezamenlijk overleg tussen de ministeries van BZK, 
Financiën en VWS, de VNG en de provinciale toezichthouders een richtlijn opgesteld. Deze 
richtlijn is terug te vinden op de website van het Ministerie van BZK. Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2019/05/31/meicirculaire-
gemeentefonds-2019 
Wij hechten er aan te vermelden dat deze richtlijn geen advies is. De richtlijn staat gemeenten toe 
voor de jaren 2022 en 2023, de jaren waarvoor in de circulaire geen extra bedragen zijn 
opgenomen, een stelpost te ramen, waarvan nu niet zeker is of deze ook daadwerkelijk zal worden 
ingevuld. Dit in afwijking van de wijze waarop wij normaal gesproken de raming van stelposten 
beoordelen.  
Wij dringen er op aan dat, indien u van deze richtlijn gebruik maakt, dit ook een kwantitatieve 
vertaling krijgt in uw risicoparagraaf, of dat u expliciet een reserve aanwijst, die u in staat stelt de 
door u geraamde (extra) bedragen voor 2022 en 2023 af te dekken indien deze niet daadwerkelijk 
worden gerealiseerd. 
Het is de verantwoordelijkheid van elke gemeente om dit zelf reëel te ramen. 
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