GEMEENTERAAD

MOTIE (vreemd aan de orde)
Op grond van artikel 26 van het Reglement van Orde van de raad van de gemeente Stadskanaal.
Aan

De voorzitter van de raad

Van

De heer A.H. van Beek

Datum

23 maart 2015

Onderwerp:

Opschorten ouderbijdrage jeugd-ggz

De raad van de gemeente Stadskanaal, in vergadering bijeen op 23 maart 2015,
Constaterende dat:
- door de nieuwe jeugdwet, die 1 januari is ingegaan, nu ook een ouderbijdrage wordt gevraagd
als kinderen psychiatrische zorg krijgen en niet meer thuis wonen;
- de bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in de dagelijkse kosten van levensonderhoud;
- de ouderbijdrage kan oplopen tot 132 euro per maand of 1.584 euro per jaar voor ouders van
kinderen in de jeugdzorginstellingen voor dagbehandelingen of verblijf;
- de uitzonderingen en mogelijkheden tot compensatie via een dubbele kinderbijslag uiterst
beperkt zijn en voor een grote groep geen oplossing bieden;
- de staatssecretaris gaat onderzoeken of de eigen bijdrage leidt tot ongewenste effecten
waaronder bijvoorbeeld het mijden van zorg;
Overwegende dat:
- de gemeente is belast met de inning van de ouderbijdrage;
- Artikel 8.2.3 lid 5 van de jeugdwet voorziet in de mogelijkheid om af te zien van de eigen
bijdrage indien dit leidt tot onbillijkheid;
- inmiddels meerdere gemeenten hier voor hebben gekozen;
- de ouderbijdrage een drempel op kan werpen, voor de meestal al kwetsbare gezinnen, om
hulp te vragen;
- het onwenselijk is dat kinderen vanwege financiële redenen noodzakelijke psychiatrische zorg
moeten ontberen;

Verzoekt het college:
- af te zien van het innen van de ouderbijdrage zolang het nationaal onderzoek loopt naar de
mogelijke ongewenste effecten van de ouderbijdrage;
- de staatssecretaris in te lichten van vorenstaande;
- de raad te betrekken bij de ontwikkelingen op dit onderwerp, waaronder de uitkomsten van het
onderzoek, en effecten voor Stadskanaal;

en gaat over tot de orde van de dag.
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