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Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin hebben gemeenten van 2008 tot en met 2011 

financiële middelen van het Rijk ontvangen via de brede doeluitkering Centra voor Jeugd en 

Gezin. Vanaf 2012 worden de middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het 

gemeentefonds verstrekt; de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. De brede 

doeluitkering vervalt vanaf volgend jaar. In deze brief leest u wat dat betekent. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Voor de realisatie van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hebben gemeenten van 2008 tot en met 

2011 financiële middelen van het Rijk ontvangen via de brede doeluitkering CJG (BDU CJG). 

Vanaf 2012 worden de financiële middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het 

gemeentefonds verstrekt; de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (DU CJG). 

Deze wijziging is het gevolg van een eerdere afspraak met het Rijk dat bij een landelijke dekking 

van CJG de financiële middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds. De BDU CJG 

vervalt vanaf volgend jaar. In deze brief leest u wat dat betekent. 

Hoogte DU CJG 

De BDU CJG bedraagt in 2011 in totaal € 359,2 miljoen. Dit bedrag wordt, plus nog vast te stellen 

indexatie over het jaar 2011, vanaf 2012 via de DU CJG onder gemeenten verdeeld. Dit is in de 

meicirculaire 2011 formeel bekend gemaakt. 

Hoogte uitkering per gemeente 

Tot onze spijt is het de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties niet gelukt om de hoogte van de DU CJG per individuele gemeente op te 

nemen in de meicirculaire 2011. Om gemeenten vóór formele publicatie in de septembercirculaire 

2011 daar wel inzicht in te geven worden deze bedragen op nadrukkelijk verzoek van de VNG op 

korte termijn via de informele weg, namelijk via www.rijksoverheid.nl, bekend gemaakt. U kunt dan 

op deze site zien wat de hoogte is van de DU CJG die uw gemeente volgend jaar ontvangt. 

Verdeling DU CJG 

De DU CJG wordt verdeeld via dezelfde vier maatstaven als de BDU CJG. De bedragen van de 

BDU CJG per gemeente, vastgesteld op 9 januari 2008, waren gebaseerd op het aantal: 

http://www.rijksoverheid.nl


1. jongeren 0-19 jaar 

2. minderheden 

3. eenoudergezinnen 

4. lage inkomens 

Voor de verdeling van de DU CJG in 2012 zijn de aantallen van de maatstaven per gemeente 

aangepast aan de actuele situatie. Het bedrag dat u op www.rijksoverheid.ni kunt vinden is een 

prognose. In overeenstemming met de systematiek van het gemeentefonds wordt de definitieve 

DU CJG voor 2012 definitief vastgesteld op basis van de "score" van gemeenten op de 

maatstaven met peildatum 1 januari 2012. Alleen voor de maatstaf lage inkomens wordt 

teruggegrepen op de "score" van een (paar) jaar eerder. 

De definitieve vaststelling van de DU CJG vindt na 2012 plaats. 

De DU CJG die uw gemeente in 2012 ontvangt, kan -zowel positief als negatief- afwijken van het 

bedrag aan BDU CJG in 2011. Dit komt dan doordat de 'score' van uw gemeente op de vier 

maatstaven is veranderd. Voor de meeste gemeenten is deze afwijking beperkt. Voor een klein 

aantal gemeenten treden relatief grote verschillen op. Deze verschillen worden veroorzaakt door 

het grote tijdsinterval tussen de twee vaststellingsmomenten. Als in 2010 de reële aantallen op de 

maatstaven al een afwijking vertoonden ten opzichte van de prognoses uit 2008, bestaat de 

mogelijkheid dat het verschil relatief groot is. 

Gelabeld versus ongelabeld geld 

De BDU CJG kent een licht verantwoordingsregime; de uitkering is in één keer voor de gehele 

periode van vier jaar toegekend en wordt na afloop van die periode in één keer vastgesteld. Bij de 

vaststelling bekijkt het Rijk of het bedrag van de BDU CJG is besteed aan de activiteiten waarvoor 

het bestemd is1. Indien een deel van de BDU CJG niet aan het aangegeven doel is besteed, moet 

dat deel - zoals bij specifieke uitkeringen hoort - terugbetaald worden aan het ministerie. De BDU 

CJG is dus gelabeld geld. 

De DU CJG is bedoeld voor dezelfde activiteiten als de BDU CJG. De DU CJG is, zoals hoort bij 

dit type uitkering, ongelabeld en kent geen verantwoordingsplicht richting Rijk over de besteding 

van deze middelen. De DU CJG kent dan ook niet de voornoemde terugbetalingsplicht. 

Geen integratie in DU jeugd 

1 Hieronder vallen conform artikel 9 van de tijdelijke regeling CJG de kosten voor 

jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin 

alsmede voor het realiseren van één of meer CJG. Daarbij gaat het niet alleen om uitgaven voor 

activiteiten ter uitvoering van de jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd en 

afstemming jeugd en gezin, maar ook om uitgaven voor de ontwikkeling, (ver)bouw en inrichting 

van CJG en voor het bereiken van de doelgroepen. 
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In de septembercirculaire 2009 stond dat de BDU CJG - bij landelijke dekking - zou worden 

toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering jeugd (DU jeugd). De DU jeugd wordt uitgekeerd aan 

35 gemeenten. De BDU CJG gaat naar alle gemeenten in Nederland. Vanwege dit verschil in het 

aantal ontvangende gemeenten is gekozen om de BDU CJG om te zetten in een separate 

decentralisatie-uitkering (de DU CJG). De middelen voor de CJG worden dus niet toegevoegd aan 

de DU jeugd. 

Ondersteuningstraject voor de invoering van de Centra voor Jeugd en Gezin 

De VNG en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bieden gemeenten en regionale 

instellingen in een gezamenlijk ondersteuningstraject onafhankelijke en praktische ondersteuning 

bij de inrichting van een CJG. De adviseurs zijn goed op de hoogte van de stand van zaken van 

CJG-vorming en komen graag bij u langs voor een gesprek. 

Voor vragen over het ondersteuningstraject voor de invoering van de CJG kunt u contact opnemen 

met Wim Hoddenbagh, projectleider landelijke invoering CJG, via het informatiecentrum van de 

VNG (telefoon 070-373 8020 of e-mailadres informatiecentrum@vng.nl). 

Meer informatie 

Meer informatie over de wijze van verdelen en uitbetalen van de DU CJG vindt u op www.vnq.nl. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven 
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Voor de realisatie van Gentra voor Jeugd en Gezin hebben gemeenten van 

2008 tot en met 2011 financiële middelen van het Rijk ontvangen via de 

brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin. Vanaf 2012 worden de 

middelen via een nieuwe decentralisatie-uitkering binnen het gemeentefonds 

verstrekt; de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin. De brede 

doeluitkering vervalt vanaf volgend jaar. in deze brief leest u wat dat 

betekent. 
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