
VRAGENUURTJE 10-09-2012 

KORTING JEUGDZORG 

De staatsecretaris van VWS wil vanaf 2013 een korting van 2,65% toepassen op de 
doeluitkering jeugdzorg. 

het geld dat voor jeugdzorg bestemd is met 2,65% gekort. De reden is dat het ministerie van 

VWS de kosten die vanaf 2013 voor loonbijstelling beschikbaar moeten komen over het hoofd 

heeft gezien en niet heeft begroot. Zo wil VWS haar probleem oplossen. 

Er zijn al forse bezuinigingen afgesproken voor de jeugdzorg, daar moet voor de provincie 

Utrecht niet nog een bezuiniging van rond de 2 miljoen bovenop komen. 

Naast dat het IPO bezwaar heeft aangetekend, hebben al diverse provincies bezwaar 

aangetekend. De provincie Utrecht zou dit ook moeten doen. 

 

Vragen 

 Bent u het met ons eens dat deze korting op onjuiste gronden wordt gegeven? 

 Bent u het met ons eens dat fouten gemaakt door het ministerie van VWS ook gekort 

horen te worden op datzelfde ministerie en niet bij jeugdzorg horen te worden 

neergelegd? 

 Gaat GS bezwaar aantekenen tegen deze korting? 

Younis Lutfula 

Statenfractie SP 

  



 

Motie: Geen korting jeugzorg 
 

Utrecht, 10 september 2012 

 

De Staten 

Constaterende  

- Dat de staatsecretaris van VWS vanaf 2013 een korting van 2,65% wil toepassen  

op de doeluitkering jeugdzorg. 

- Doordat het ministerie van VWS de kosten die vanaf 2013 voor loonbijstelling 

beschikbaar moet komen, over het hoofd heeft gezien en niet heeft begroot. Zo 

kunnen de kosten voor loonbijstelling worden betaald. 

Overwegende dat 

- Niet alleen het IPO reeds bezwaar heeft aangetekend, maar dat daarnaast diverse 

andere provincies dat ook gedaan hebben; 

- Dat er al forse  bezuinigingen zijn afgesproken in de jeugdzorg.  

- Dit een korting van rond de 2 miljoen is in de provincie Utrecht. 

- Fouten die in de begroting zijn gemaakt, niet gekort moeten worden op de jeugdzorg. 

- Het ministerie van VWS deze fout heeft gemaakt en de last zelf moet dragen.  

Verzoekt het college 

- bezwaar aan te tekenen tegen de genoemde korting die het ministerie van VWS 

vanaf 2013 doorvoert 

 

Younis Lutfula (SP) 


