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Geachte mevrouw Bokhove en mevrouw Hammer, 
 
Hartelijk dank voor uw brief. U kaart hierin verschillende onderwerpen aan 

waarop ik u graag een reactie geef.  
 
In uw brief geeft u aan wat de impact van de maatregelen van de 
Hervormingsagenda zal zijn in de regio Rijnmond en wat dit betekent voor 
de verwachte besparingen. Daarbij komt u op basis van eigen analyse tot 

de conclusie dat de besparingen met de huidige maatregelen niet 
haalbaar zijn in uw regio.  
 
Uitgangspunt voor het opstellen van de Hervormingsagenda is de 
uitspraak van de Commissie van Wijzen. Het gaat hierbij niet alleen om de 

financiën, maar ook om de inhoud. De hervormingsagenda heeft immers 
twee doelen die nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld zijn: (1) betere en 
tijdige zorg en ondersteuning op de juiste plek en wanneer dit nodig is en 
(2) een houdbaar stelsel voor de toekomst. Afgelopen jaar hebben 
werkgroepen met deelnemers vanuit aanbieders, 

cliëntervaringsdeskundigen, professionals, gemeente en Rijk bouwstenen 
opgeleverd voor deze agenda. Verdere keuzes moeten nog worden 
gemaakt. Op dit moment worden de onderdelen van de 
Hervormingsagenda dan ook verder uitgewerkt door het Rijk, VNG, 
vertegenwoordigers van zorgaanbieders, cliënten en professionals. Het 
streven is eind van het jaar de agenda vast te stellen. 

 
Verder zien we grote verschillen in het land: in bestuurskracht, in 
organisatie en uitvoering van de Jeugdwet en financieel beheer. Het 
pakket aan maatregelen van de Hervormingsagenda zal op landelijk 
niveau een besparing van 1 miljard euro moeten opleveren. De 

besparingen zullen per gemeente en regio zeker verschillen, aangezien de 
uitvoering van de Jeugdwet per gemeente en regio verschilt.  
 
Tot slot, ik wil u nogmaals bedanken voor de verstrekte informatie uit uw 
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brief. Ik zal deze ter kennisneming meenemen in het proces van de 
hervormingsagenda.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

 

de directeur Jeugd, 

 

 

 
 

mw. dr. M.A. Kleiboer 

 

 

 

 

 

 


