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Aan de Raad, 
Naar aanleiding van een brede landelijke, regionale en lokale discussie gaande de wettelijk verplichte 
ouderbijdrage, zoals deze in de Jeugdwet is geregeld, heeft het college van de gemeente Steenbergen, 
na zorgvuldige afweging besloten om tijdelijk de gegevensoverdracht aan het CAK over de door de 
gemeente afgegeven beschikkingen aangaande inzet jeugdhulp op te schorten. Het gevolg hiervan is dat 
tijdelijk geen inning van de ouderbijdrage kan plaatsvinden. Het opschorten heeft betrekking op de 
cliënten die met ingang van 1 januari 2015 bij de gemeente (CJG) jeugdhulp aanvragen en waarvoor de 
gemeente conform de Jeugdwet verantwoordelijk is en waarvoor de inning van de ouderbijdrage van 
toepassing is. 

Voor de groep cliënten waarvoor in 2014 reeds de inning van ouderbijdrage van toepassing was 
(jeugdzorg conform de Wet op de Jeugdzorg) blijft de inning van toepassing, omdat deze inning reeds 
door het CAK wordt uitgevoerd op basis van gegevens die voor 1 januari 2015 van het Landelijk Bureau 
Inning Ouderbijdrage (LBIO) aan het CAK zijn doorgegeven. Tijdelijke aanpassing voor deze groep 
cliënten vraagt extra administratieve lasten en mede extra inspanning voor cliënten indien de tijdelijke 
opschorting terug dient te worden gedraaid. 

Voor de groep cliënten waarvoor in 2014 geen ouderbijdrage werd geïnd (cliënten AWBZ en 
Zorgverzekeringswet) is het wettelijke overgangsrecht van toepassing. De overgangsperiode verschilt 
naar gelang de resterende looptijd van de indicatie of de verwijzing, maar eindigt in elk geval een jaar na 
inwerkingtreding van de Jeugdwet, dus op 31 december 2015. Gedurende het overgangsrecht is geen 
ouderbijdrage verschuldigd. 

Verder heeft het college besloten zich te conformeren aan de uitkomsten van het door de staatssecretaris 
van Rijn ingestelde onderzoek gericht op: 

» de gevolgen van de ouderbijdrage voor het zorggebruik 
» de kosten en baten van de ouderbijdrage 
» de gevolgen van een eventuele wijziging van de ouderbijdrage. 

De uitkomsten van genoemd onderzoek worden voor 1 juli 2015 verwacht. Het college zal u informeren 
over de uitkomsten van het onderzoek en de daaruit voortvloeiende vervolgstappen. 



Verder heeft het college besloten om cliënten, waarvoor de tijdelijke opschorting van toepassing is, te 
informeren over de consequenties van deze opschorting. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, de ris, secr 
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