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Sinds 1 januari 2015 moeten ouders een eigen bijdrage betalen voor een 
behandeling van hun kind in de geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-
GGZ) in een instelling of pleeggezin. Deze eigen bijdrage wordt via het 
CAK geïnd door de gemeente. De gedachte hierachter is dat ouders 
minder kosten maken wanneer hun kind buitenshuis wordt behandeld.

In de zorgsector en ook bij onze fractie bestaat de vrees dat de 
ouderbijdrage onnodig drempelverhogend werkt, waardoor kinderen 
en jongeren die psychische of psychiatrische hulp nodig hebben niet 
tijdig kunnen worden behandeld. Wij vinden dat zorg voor kinderen 
niet mag afhangen van de portemonnee van de ouders. Er is een 
afhankelijkheidsrelatie waarbij het wel of niet kunnen of willen betalen van 
de ouderbijdrage niet een reden mag zijn tot het onthouden van zorg voor 
kinderen. Bovendien is het maar de vraag of ouders inderdaad kosten 
besparen als hun kind buiten het gezin wordt behandeld; denk daarbij 
bijvoorbeeld aan de te maken reiskosten. Ook is er landelijk veel kritiek 

op de hoge uitvoeringskosten voor gemeenten. De ICT is nog niet op 
orde en het levert veel extra bureaucratie op. De vraag of het innen van 
de eigen bijdrage sowieso iets oplevert lijkt daarmee gerechtvaardigd. 
Staatssecretaris Van Rijn heeft onder druk van de Tweede Kamer 
toegezegd te gaan onderzoeken of de ouderbijdrage leidt tot hulpmijding 
door ouders. Tot het onderzoek is afgerond zal de staatsecretaris niet 
optreden tegen gemeenten die de ouderbijdrage niet innen.

Daarom heeft de SP Smallingerland samen met het CDA afgelopen 
raadsvergadering een motie ingediend om de inning van deze eigen 
bijdrage van ouders stop te zetten totdat de uitslag het onderzoek van de 
Staatssecretaris bekend is. Dan pas is duidelijk of het opleggen van een 
ouderbijdrage problemen ongewenste problemen veroorzaakt. Eerder 
hadden in de Tweede Kamerleden Renske Leijten (SP) en Mona Keijzer 
(CDA) hiervoor een motie ingediend, die het niet gehaald heeft, ondanks 
dat het landelijke PvdA congres een motie had aangenomen de eigen 
bijdrage van de tafel te vegen. Voor een gemeente die inzet op preventie, 
niemand tussen wal en schip en jeugdzorg zeer belangrijk vindt, lijkt de 
motie van het CDA en de SP dan ook passend. 

Het College wilde echter niet meegaan in de motie omdat zij wilde 
wachten op het standpunt van de Vereniging van Friese Gemeenten 
(VFG) en het onderzoek van de Staatssecretaris wil afwachten. De motie 
werd naast CDA en SP gesteund door de FNP en Groen Links. Inmiddels 
is het standpunt van de VFG bekend. Ook zij willen de ouderbijdrage 
blijven innen tot het onderzoek is afgelopen. Zij volgen hiermee gewoon 
het landelijke beleid, terwijl wij probeerden om niemand tussen wal en 
schip te laten vallen. Wij denken nu na over de stappen die we nu nog 
kunnen nemen om deze asociale maatregel binnen onze gemeente aan 
de kaak te stellen. Wordt dus vervolgd.

MOTIE SCHRAPPEN OUDERBIJDRAGE JEUGD-GGZ
Tekst Ramon Vos

De ontwikkelingen in de zorg halen nog steeds bijna dagelijks de 
krantenkoppen. Als de Sociale Verzekeringsbank te laat is met uitbetalen 
van veel zorgverleners, dan merken we dat ook bij de gemeente doordat 
mensen ook ons gaan bellen. Of als er ergens in Nederland een 
gemeente iets niet goed genoeg heeft geregeld, denken mensen soms 
dat dat ook wel voor Smallingerland zal opgaan.

Gelukkig hebben wij op heel veel vragen een antwoord. We hebben nog 
steeds een Wmo-loket die onze burgers en professionals goed weten te 
vinden. Vorig jaar was het Wmo-loket elke donderdag gesloten om de 
medewerkers goed op te kunnen leiden voor de nieuwe taken. Dat is een 
investering die goed uitpakt. Niet overal hebben we gelijk een antwoord 
op, maar we doen ons best om zo snel mogelijk een antwoord te vinden. 
Per 2015 is het Wmo-loket weer elke werkdag bereikbaar.

Er is nog veel onzekerheid onder mensen die afhankelijk zijn van zorg 
en ondersteuning. De vuistregel bij alle veranderingen is: als u het niet 
persoonlijk heeft gehoord in de vorm van een brief of een beschikking, 
dan verandert er niets.

VERANDERINGEN, VRAGEN EN ANTWOORDEN
Tekst Jos van der Horst
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VRAGEN MANTELZORGCOMPLIMENT
Tekst Michiel Schrier

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen landelijk met bijna 10% gemiddeld 
gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing 
en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Met ingang van 1 juli kunnen 
de huren weer worden verhoogd. De afdeling van de SP in Smallingerland 
is benieuwd naar wat dit betekent voor de huurders in Fryslân. Misschien 
weet u al met welke verhoging u te maken krijgt, of welke percentage zou u 
acceptabel vinden? 

De SP Smallingerland organiseert hiervoor een inloopavond op 
maandagavond 16 maart tussen 19.00 en 22.00 in haar verkiezingswinkel 
op De Markt 2 in Drachten. ‘Wij willen graag van de huurders zelf horen wat 
de gevolgen zijn van de stijgende huurprijzen’, aldus Michiel Schrier, SP 
raadslid in Smallingerland.

Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie mondelinge vragen gesteld aan 
de wethouder over het mantelzorgcompliment. Wij zijn benieuwd naar 
de manier waarop de gemeente haar blijk van waardering richting 
mantelzorgers gaat vormgeven.

Met ingang van de nieuwe WMO begin dit jaar is dit namelijk een 
expliciete taak van de gemeenten. Eerder kregen alle mantelzorgers van 
iemand met een AWBZ indicatie voor zorg thuis jaarlijks een geldbedrag 
van tweehonderd euro van de regering. Zoals we vaker zien bij de 
decentralisatie is het budget dat de gemeenten krijgen hiervoor lager 
dan dat van de Sociale Verzekeringsbank, die eerder verantwoordelijk 

was voor de uitbetaling. Daarnaast is het geld niet geoormerkt en kunnen 
gemeenten er ook voor kiezen het compliment helemaal af te schaffen en 
het budget ergens anders aan te besteden.

De SP vindt het belangrijk dat de gemeente de inzet van mantelzorgers 
blijft erkennen en waarderen. “Zeker op het moment dat met de 
hervorming van de langdurige zorg een groter beroep op de inzet van 
mantelzorgers zal worden gedaan”, aldus raadslid Marjan Wieldraaijer.

“Mantelzorger ben je uit liefde” antwoord de wethouder Jos van der 
Horst, maar het is goed om dit te waarderen. Dit doet de gemeente door 
mensen mede regie te geven over de zorg en ze hier in te ondersteunen. 
Jaarlijks organiseert de gemeente ook een verwendag, waar zo’n 
tachtig mantelzorgers naar toe komen. Pas in oktober vorig jaar kreeg 
de gemeente te horen dat zij vanaf januari 2015 verantwoordelijk wordt 
voor het mantelzorgcompliment en dat was te krap om nieuw beleid te 
kunnen maken. Het voormalige mantelzorgcompliment was naast een 
steun in de rug ook bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten die 
mantelzorg met zich meebrengt. Voordeel was dat de regeling eenvoudig 
uit te voeren was. Nadeel was dat het weinig specifiek was en niet altijd 
werd aangevraagd ter ontlasting van de mantelzorger, maar als financieel 
voordeel voor een beperkte groep mantelzorgers.

De nieuwe nota mantelzorg moet nog door het college en naar de raad. 
Het compliment zal hierin hoogstwaarschijnlijk niet meer terugkomen 
in de vorm van een geldbedrag, maar als steun in natura van ongeveer 
dezelfde waarde. “Er komt in ieder geval iets voor in de plaats, voor de 
100 tot 150 mantelzorgers die het betreft” aldus de wethouder.

INLOOPAVOND 
HUURVERHOGING

En ondertussen proberen wij iedereen zo goed mogelijk te informeren en 
te ondersteunen. Want alles mag dan misschien lijken te veranderen, de 
gemeente blijft er wel voor de mensen die ondersteuning nodig hebben. 
Wat je zelf kunt, moet je vooral ook zelf doen. Maar als dat niet lukt, dan 
springt de gemeente in. Dat is soms een beetje een zoektocht, maar laten 
we met z’n allen in gesprek blijven om er voor te zorgen dat iedereen mee 
kan blijven doen in onze samenleving.

Tot slot wil ik reageren op een artikel in de Leeuwarder Courant van 
afgelopen zaterdag over de miljoenen die de Friese gemeenten van de 

overheid hebben gekregen voor het baanbehoud van de thuishulpen. De 
suggestie wordt gewekt dat Smallingerland door niet mee te doen dat 
geld niet heeft gekregen. De individuele aanvraag van Smallingerland 
is beloond met een evenredig bedrag voor het in dienst nemen van de 
thuishulpen. Bovendien heeft Smallingerland uit eigen middelen een 
regeling getroffen om ook de alfahulpen te blijven ondersteunen. De 
gemeente Smallingerland doet dus juist iets meer voor de huishoudelijke 
hulpen dan de andere Friese gemeenten.


