Een klein aantal (voorlopige) amendementen en moties over de Jeugdwet,
zoals deze zijn ingediend door Kamerleden.
Kamerleden hebben rondom de wetsbehandeling 100 Amendementen en 17 moties
voorgeschoteld gekregen. Hieronder een selectie.
Amendementen:
- Behoud van het recht op zorg (SP)
- Verplichting van een basispakket voor bepaalde vormen van specialistische
jeugdhulp, waaronder de jeugd-ggz (SP).
- Voorkomen dat een gemeente de door huisartsen en medische specialisten te
hanteren professionele standaard kan inperken (CDA).
- Waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen,
doorverwijzen en uitvoeren van zorg (SP). Om te voorkomen dat de gemeente op
de stoel van de professional gaat zitten.
- Oormerken van gedecentraliseerd budget voor jeugdhulp (SP). Om te voorkomen,
in tijden van bezuiniging, dat het geld aan andere zaken wordt besteedt dan
jeugdhulp.
Het amendement van Groen Links en D’66 over onafhankelijke cliëntenondersteuning is ingetrokken
na de toezegging van de staatssecretaris dat alle kinderen en ouders een beroep kunnen doen op
onafhankelijke cliëntenondersteuning. Dat wordt geregeld in de Wmo.

Moties:
- Verzoek te zorgen dat in elk van de 41 transitie- en transformatiearrangementen expliciet
aandacht wordt besteed aan een verantwoorde en zorgvuldige overheveling van de jeugd-ggz,
en daarover de Kamer voor het einde van het jaar te informeren, (D’66)
- Verzoek om bij de evaluatie van de Jeugdwet (na 3 jaar) nadrukkelijk de positionering van de ggz
voor jeugdigen te betrekken. En daarbij na te gaan (tav de financieringssystematiek en
beleidsvrijheid van gemeenten) of een splitsing tussen generalistische en meer specialistische
ggz-zorg mogelijk en wenselijk is, waarbij het belang van de jeugdige vooropstaat. (D’66)
- Verzoek te bevorderen dat gemeenten transparantie bieden over het aanbod van
jeugdhulpaanbieders in de gemeenten, zodat ouders en jeugdigen een verantwoorde keuze
kunnen maken voor een PGB (D’66)
- Verzoek om onderzoek te doen hoe informatie ten aanzien van de rechten van cliënten en hun
ouders in de jeugdhulp op een voor hen toegankelijke wijze kan worden gebundeld en
aangeboden (D’66)
- Verzoek om in overleg te treden met de VNG om ervoor te zorgen dat keuzevrijheid uitgangspunt
is in de toewijziging van jeugdhulp (CDA)
- Verzoek om niet alle budgetten die gemeenten krijgen voor gedecentraliseerde taken (Wmo,
participatie wet en jeugdwet) in een sociaal deelfonds samen te voegen. (SP).
- Verzoek om grensgevallen te monitoren om te voorkomen dat kinderen de dupe zijn van
eventuele afbakeningsproblemen tussen de verschillende wetten (Wmo, Zvw, AWBZ en
Jeugdwet) (CDA)
- Verzoek een vangnet te creëren voor zwerfjongeren (CU)
- Verzoek om goede afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars te bevorderen (Pvda)

