
Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 1. Huisvesting sociale teams. 

Toe berekening huisvestinglasten tijdelijke locatie Kerkstraat staat 

nog steeds onder de kostenpost St's. Dit is niet correct en hoort bij 

huisvesting GKB. Het budget staat dubbel in de begroting. 

Jeugd/ WMO/ Overig overig 

Schatting potentiële opbrengst € 120.000,-

Budget in 2019 (dubbel in de begroting) 

Grootboeknummer 

Budgethouder Annelies de Vries 

Incidenteel/ structureel Structureel. 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak nee 

Positieve effecten Levert sociaal domein ruimte op. 

Negatieve effecten -

Risico's -

Maatschappelijke impact neutraal 

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 





Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 2. Verlagen van transitiebudget 

Dit budget wordt aangewend om onvoorziene personele zaken mee 

te financieren. Bijvoorbeeld tijdelijke inzet casemanagement Wmo, 

procesbegeleiding voor klussen, etc. 

Dit budget kan verlaagd worden. Het betreft het niet bestede deel 

(op basis van resultaat 2018). 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo 

Schatting potentiële opbrengst € 75.000 

Budget in 2019 € 81.000,- in 2020 € 124.000,-

Graotboeknummer 6602020 

Budgethouder Joyce van der Waal 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 2019 

Soort bezuiniging Verlagen uitgaven, bijstellen ambitie 

Wettelijke taak Nee 

Positieve effecten 

Negatieve effecten Tijdelijke druk op de uitvoering en/of tekort aan capaciteit voor 

beleidsklussen kan minder opgevangen worden. 

Risico's In de combinatie met de taakstelling op personele lasten. 

Maatschappelijke impact Neutraal 
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Betrokken partijen -

Aantalinwoners -

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 3. Vervallen werkbudget doorontwikkeling sociale teams. 

In het project doorontwikkeling sociale teams is voor twee jaar 

budget beschikbaar voor inhuur expertise etc. 

Dit kan vervallen wanneer de inzet enkel via de huidige organisatie 

en binnen de beschikbare capaciteit wordt gepleegd. Dit betreft 

niet besteed budget. 

Jeugd/ WMO/ Overig Overig 

Schatting potentiële opbrengst € 22.500 in 2019 en 2020 

Budget in 2019 € 22.500 

Grootboeknummer 6602010 

Budgethouder Bianca van Mierlo 

Incidenteel/ structureel Incidenteel 

Realiseerbaar vanaf 2019 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak Nee 

Positieve effecten Meer inzet (en indirect deskundigheidsbevordering by doing the job) 

door eigen medewerkers 

Negatieve effecten 

Risico's De gewenste kennis en ervaring is niet in huis te vinden. 

Maatschappelijke impact Neutraal 



Pagina: 2 van 2 

Onderwerp: Vergadering Transitieteam 

Betrokken partijen -

Aantal inwoners -

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.l 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 4. Verlagen van OGGZ budget, voor het projectdeel. Structurele 

subsidies blijven bestaan. Dit budget is bijv voor project aanpak 

verpauperd bezit en tijdelijke inzet VVN-medewerker voor advies en 

consulatie sociale teams. Het betreft het niet bestede deel (op basis 

van resultaat 2018). 

Jeugd/ WMO/ Overig Overig 

Schatting potentiële opbrengst €100.000 

Budget in 2019 € 433.532 

Grootboeknummer 6681030 

Budgethouder Karolien Demydczuk 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Bijstellen ambitie 

Wettelijke taak Ja, onderdeel van Wmo. 

Positieve effecten Focus op het kader van Oggz, duidelijke lijn in wat er binnen valt en 

wat niet. 

Negatieve effecten Preventie ihkv OGGz/Verslavingszorg/Maatschappelijke Opvang 

moet in andere onderdelen belegd worden. 

Risico's Risico zit in het niet goed kunnen inbedden van de huidige projecten 

(gericht op preventie) in reguliere uitvoering. 

Maatschappelijke impact Neutraal 

Betrokken oartiien - 
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Aantal inwoners -

Kosten-Baten-Analyse Dit deel werd ingezet met tijdelijke projecten. Projecten lopen af. 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid Project aanpak verpauperd particulier bezit moet dit jaar ingebed 

werk: aantal uren, week team, kosten worden in de werkwijze gemeentelijke organisatie en sociale teams. 

;nnuur, ecc.~ Hiervoor is een voorstel aan de gemeenteraad in voorbereiding. 

De inzet van VNN-expertise zal op andere wijze vorm moeten 

krijgen. Hiervoor vinden al gesprekken plaats met VNN. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 5. JGZ/CJG preventie 

Dit budget wordt nu in de praktijk niet benut en is daarmee 

beschikbaar. Het betreft het niet bestede deel (op basis van 

resultaat 2018). 

Jeugd/ WMO/ Overig Jeugd 

Schatting potentiële opbrengst 34.000 

Budget in 2019 € 101.747,00 

Grootboeknummer 6601110 

Budgethouder Karen Westers 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 2020 

Soort bezuiniging Verlagen uitgaven 

Wettelijke taak Nee 

Positieve effecten Bezuiniging 

Negatieve effecten Minder geld beschikbaar voor versterken voorkant 

Risico's 

Maatschappelijke impact neutraal 

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 

Aangezien het budget niet wordt benut zal het bezuinigen geen 

negatieve effecten hebben. 

__ 
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gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 6. Kwaliteitsontwikkeling jeugd 

Wordt in dit geval ingezet voor cursus signs of safety. 

Betreft het niet bestede budget. 

Jeugd/ WMO/ Overig Jeugd 

Schatting potentiële opbrengst €20.000 

Budget in 2019 €20.000 

Grootboeknummer 6602058 

Budgethouder Herman Kamminga 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak Ja/Nee 

Positieve effecten -

Negatieve effecten Via dit budget geen investering in kwaliteit casemanagers 

Risico's -

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Betrokken partijen Sociale teams 

Aantal inwoners 

Kosten-Baten-Analyse 

(incl. ruwe inschatting van de hoeveelheid 
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werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 7. Positieve opvoedomgeving. Preventieve activiteiten. Worden nog 

niet ingezet, wel begroot. Het betreft hier niet besteed budget. 

Jeugd/ WMO/ Overig Jeugd 

Schatting potentiële opbrengst €60.000 

Budget in 2019 €60.000,-

Grootboeknummer 6601116 

Budgethouder Herman Kamminga 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak nee 

Positieve effecten -

Negatieve effecten Dit budget kan niet worden ingezet voor de versterking van de 

preventieve aanpak. 

Risico's -

Maatschappelijke impact neutraal 

Betrokken partijen 

Aantal inwoners -

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kasten 

inhuur, etc.) 

Aangezien het budget niet wordt benut zal het bezuinigen geen 

negatieve effecten hebben. 
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gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 8. Taakstelling personeel team sociaal beleid 

Doordat we een aantal taken niet meer gaan uitvoeren zou er ook 

minder capaciteit voor beleidstaken benodigd zijn. Het betreft een 

taakstelling van 1 FTE minder. 

Jeugd/ WMO/ Overig Overig 

Schatting potentiële opbrengst € 80.000,-

Budget in 2019 Bekend bij afdeling HRM 

Grootboeknummer 5004010 

Budgethouder Teamleider sociaal beleid 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1.1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen budget 

Wettelijke taak Nee 

Positieve effecten Het team wordt gedwongen om op taken te heroriënteren en 

prioriteren. Hiermee kansen om meerop basis van principes van het 

Kompas, Strategische Visie, etc. te gaan werken. 

Negatieve effecten Minder beleidscapaciteit beschikbaar om de gewenste transformatie 

op gang te brengen. Minder flexibiliteit in het opvangen van nieuwe 

taken/vraagstukken voorde gemeente. 

Risico's 

Maatschappelijke impact Neutraal 

Betrokken partijen Team sociaal beleid, HRM. In afstemming met HRM is deze personele 
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maatregel betrokken bij het traject Ombuigingen Jeugd/Wmo en 

valt daarmee buiten het traject Ombuigen met beleid. 

Aantal inwoners -

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.1 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste t 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 9. Gehandicapten parkeerkaart (medische keuring en kosten 

vervanging bij verlies) 

Inwoners die een GPK aanvragen moeten daarvoor soms een 

medische keuring doen. De geméente kan de keuring niet meer 

betalen en de inwoner het zelf laten betalen. De kosten voor 

vervanging bij verlies die we doorbelasten zijn ook te verhogen. 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo 

Schatting potentiële opbrengst €35.000,--

Budget in 2019 €80.000 

Grootboeknummer 6602060 en 6602100 

Budgethouder Clariss Bakker 

Incidenteel/ structureel structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak ja 

Positieve effecten Geld beschikbaar/ Sluit meer aan bij de eigen kracht en 

verantwoordelijkheid van de burger. 

Voorkomen verlies van GPK 

Negatieve effecten Inwoners kunnen mogelijk de keuring niet betalen. De bijzondere 

biistand is hier niet voor. Het ziin incidenteel voorkomende 
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algemene noodzakelijke kosten van het bestaan die moeten uit de 

bijstand norm worden voldaan. 

Risico's Ontevredenheid inwoners kan toenemen 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Betrokken partijen Keuringsdienst 

Aantal inwoners 350 inwoners per jaar 

Kosten-Baten-Analyse Kost weinig om het te realiseren. Goede voorlichting is belangrijk 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 

gemeente 

Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 10. Stopzetten verzekering scootmobiel 

Betreft het stoppen van de verzekering die de gemeente heeft 

afgesloten voor scootmobiels. 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo 

Schatting potentiële opbrengst € 20.550,-

Bud~et in 2019 €676.200 (verzekering is maar klein onderdeel van het budget) 

Grootboeknummer 6606000 

Budgethouder Clariss Bakker 

Incidenteel/ structureel structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak ja 

Positieve effecten Eigen kracht inwoners. 

Negatieve effecten Extra kosten inwoners, mogelijk afzien van scootmobiel waardoor 

participeren in de samenleving minder goed gaat. De kosten worden 

niet vergoed door de bijzondere bijstand aangezien het om 

incidenteel voorkomende algemene noodzakelijke kosten van het 

bestaan gaat. 

Risico's Afname participatie van mensen die afhankelijk zijn van 

scootmobiel. 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Kosten-Baten-Analyse €49,64 x 411 = €20.400,--
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(incl. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.l 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 11. Stoppen pilot aangepaste woning 

Begin mei is de pilot van de aangepaste woning gestart. Deze 

woning is beschikbaar voor inwoners die met spoed naar een 

aangepaste woning moeten en voor wie het in de huidige woning 

niet op korte termijn realiseerbaar is. Hiermee verwachten we ook 

een besparing te realiseren op het budget voor woningaanpassingen 

(doordat inwoners zelf andere keuzes willen maken bijvoorbeeld). 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo 

Schatting potentiële opbrengst €10.000,- (2020) €11.000,- (2021 en daarna) 

Budget in 2019 € 20.000,-

Grootboeknummer 

Budgethouder Clariss Bakker 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-4-2020 mocht de pilot onvoldoende resultaat opleveren. 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak Nee 

Positieve effecten Vergroten eigen kracht 

Negatieve effecten 

Risico's Weinig tijd voor de pilot om zich te bewijzen kan leiden tot het 

bezuinigen op een potentieel rendabele voorliggende voorziening. 

Maatschappelijke impact Neutraal 
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Betrokken partijen Groninger Huis, sociale teams 

Aantal inwoners 

Kosten-Baten-Analyse 

(incl. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 12. Goud voor jou/taakforce thuiszitters 

Integrale aanpak tussen gemeenten, voortgezet onderwijs en zorg: 

preventie, ondersteuning en maatwerk met als doel voorkomen van 

voortijdig schoolverlaten/thuiszitten. 

Jeugd/Wmo/overig Jeugd 

Schatting potentiële opbrengst € 50.000 

Budget in 2019 € 50.000 

Grootbaeknummer 6601113 

Budgethouder Klarinde Bosman 

Incidenteel/ structureel structureel 

Realiseerbaar vanaf 2020 

Soort bezuiniging Verlaging van de kosten 

Wettelijke taak nee 

Positieve effecten Verlaging van de kosten met € 50.000 

• Taakforce voorziet in een behoefte/vraag die feitelijk is 

ontstaan door onvoldoende samenwerking tussen onderwijs en 

gemeente (sociale teams en leerplicht). Bezuiniging dwingt om 

op korte termijn de ondersteuningsroute en afspraken 

samenwerking onderwijs-gemeente te implementeren en 

samenwerking structureel in te bedden in reguliere werkwijze. 

Negatieve effecten Te snel afschaffen kan maken dat casussen tussen wal en schip 

belanden en jongeren onnodig lang thuis zitten/verstoken blijven 

van hulp. 
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Een deel van de kosten kan gedeclareerd worden bij het SWV 

passend onderwijs. Hiermee kan de overgang naar een structurele 

werkwijze geborgd worden. Negatieve effecten zijn hierdoor 

beperkt. Kan geschrapt worden. 

Risico's Zie negatieve effecten. 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Betrokken partijen Kwartier Zorg Et Welzijn, Aletta Jacobs College 

Aantal inwoners 

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 13. Stoppen met School als Wijk 

SaW betreft een preventieve, integrale aanpak ter voorkoming van 
vroegtijdige schooluitval. In de School als Wijk aanpak leggen SaW-
ondersteuners, afkomstig uit diverse organisaties, op een I 
laagdrempelige manier contact met mbo-studenten. Daardoor i 
kunnen zij persoonlijke-/leefgebonden signalen vroegtijdig 
opvangen en lichte en kortdurende ondersteuning bieden. Als er I 
meer nodig is leggen zij contact met het sociale team in de 
woonplaats van de student. Als de SaW-ondersteuner signalen 
bemerkt die school-/leergebonden factoren betreffen verwijzen zij 
naar de schoolmedewerker. Als de problematiek zowel leef- als 
leergebonden is wordt samengewerkt. 

Jeugd/ WMO/ Overig Jeugd budget 

Schatting potentiële opbrengst € 78.000 

Budget in 2019 € 78.000 

Grootboeknummer 

Budgethouder Klarinde Bosman 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 2020 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak Nee 

Positieve effecten Verlaging kosten. 

Minder aanbod creëert ook minder vraag. In het verleden was de 

werkwijze er niet en vonden de meeste jongeren (uiteindelijk) ook 
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hun weg naar hulp/ondersteuning. 

Negatieve effecten Het betreft een bijdrage aan een gezamenlijke bekostiging van 

een ondersteuner (lichte jeugdhulp) op alle MBO opleidingen in 

de provincie. Het is lastig jongeren uit M-G op dezelfde school 

te weigeren voor en gesprek of ondersteuning en jongeren uit 

andere gemeenten wel te ondersteunen. 

De ervaringen m.b.t. de werkwijze zijn positief en de 

aanmeldingen uit M-G. stijgen. 

• Zet (bestuurlijke) samenwerking provinciebreed onder druk. 

• Mogelijke groei van uitvallers /voortijdig schoolverlaters. 

Risico's Bestuurlijke solidariteit. 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Kosten-Baten-Analyse Op dit moment uit de regionale samenwerking stappen wordt als 

(incl. ruwe inschatting van de hoeveelheid niet haalbaar beschouwd. Dat zou betekenen dat andere gemeente 

werk: aantal uren, week team, kosten de kosten voor onze gemeenten moeten dragen of dat jongeren op 

;nnuur, etc.> het MBO uit onze gemeente geen begeleiding krijgen en anderen 

wel. Wel zal de verdeling van verantwoordelijkheden tussen 

onderwijs en gemeenten op het gebied van begeleiding nader 

worden onderzocht. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 14. Taakstelling personele kosten sociale teams 

In de sociale teams zijn diverse functies vertegenwoordigd. De 

sociale teams hebben een taakstelling van ongeveer 10% binnen het 

totale spectrum aan personele kosten. Dat gaat dan om de inzet van 

bijv. casemanagement, teamleiding, MEE medewerkers, Lentis, 

wijkverpleging, gedragsdeskundigen, etc. 

Het voorstel is om deze taakstelling uit te werken in het project 

doorontwikkeling sociale teams. 

Jeugd/ WMO/ Overig Jeugd, Wmo 

Schatting potentiële opbrengst € 500.000 

Budget in 2019 € 5.200.000 

Grootboeknummer divers 

Budgethouder/eindverantwoordeli Bianca van Mierlo 

jke 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 2020 en verder (afhankelijk van contracten) 

Soort bezuiniging Verlaging van de kosten 

Wettelijke taak 

Positieve effecten De taakstelling geeft meer noodzaak tot een bredere heroriëntatie 

op de benodigde inzet en de prioriteiten die gesteld worden. Het 
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biedt de kans om opnieuw op basis van de opgaven in vraagstukken 

en geografisch tot een andere verdeling van de beschikbare 

capaciteit te komen. Daarnaast biedt het ook de kans om de 

werkwijze opnieuw onder de loep te nemen. 

Negatieve effecten Toenemende vraag van inwoners aan ondersteuning moet worden 

opgevangen door minder medewerkers. Als dit niet gepaard gaat 

met herverdeling, moeten inwoners langer wachten op een gesprek 

of ondersteuning. 

Hierdoor mogelijk substitutie-effect op toegang via huisartsen waar 

minder grip op is. 

Risico's Extra caseload kan negatief effect hebben op de manier van 

werken. Kiezen voorde snelle oplossing (maatwerk) in plaats van de 

duurzame oplossing (transformatie). 

Door de onrust die hierdoor ontstaat kan de afstand tussen de 

uitvoering en de gemeente groter worden. 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Betrokken partijen Teamleider sociale uitvoering backoffice/projectleider 

Doorontwikkeling sociale teams, HRM en externe werkgevers sociale 

teamleden (Kwartier, MEE, Lentis en klein aantal zorgaanbieders). 

Mbt deel gemeentelijk personeel: in afstemming met HRM is deze 

personele maatregel betrokken bij het traject Ombuigingen 

Jeugd/Wmo en valt daarmee buiten het traject Ombuigen met 

beleid. 

Kosten-Baten-Analyse Indien met voorliggende voorzieningen, goed investeren GI's, 

(incl. ruwe inschatting van de juridisch onderzoek naar frictiekosten. 

hoeveelheid werk: aantal uren, 

welk team, kosten inhuur, etc.l 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 15. Terugbrengen van de toegang tot de CAZ naar 115% van het 

sociaal minimum. 

Inwoners met een laag inkomen kunnen een collectieve 

zorgverzekering, inclusief aanvullende verzekering en 

tandartsverzekering, afsluiten. We brengen de drempel om daarvoor 

in aanmerking te komen naar beneden. 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo 

Schatting potentiële opbrengst € 0,-voor 2020 (besluitvorming vindt plaats na deadline Menzis voor 

doorgeven wijzigingen voor verzekeringsjaar 2020), € 65.000,- (2021 

en daarna, gebaseerd op huidige begroting). 

Budget in 2019 € 658.250 

Grootboeknummer 6671030 

Budgethouder Erik Haverkort 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf Vanaf1-1.2021 

Soort bezuiniging Verlagen van de kosten 

Wettelijke taak nee 

Positieve effecten Focus op de groep inwoners die het echt nodig heeft. 

Negatieve effecten Een groep inwoners die tussen de 115% en 125% valt, en hoge 

zorgkosten heeft met weinig toeslagen, kan in een `armoedeval' 

terecht komen. 

Risico's Meer druk bij GKB/bijzondere bijstand, meerkosten bijzondere 
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bijstand worden jaarlijks geschat op € 15.000,-. Deze meerkosten 

zijn meegenomen in het bovengenoemde besparingsbedrag. Omdat 

in 2020 de oude voorwaarden nog gelden, kunnen de uitgaven voor 

de CAZ in 2020 juist stijgen in plaats van dalen. 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Betrokken partijen Menzis 

Aantal inwoners 1757 volwassen deelnemers die nu gebruik maken van de CAZ. De 

aanname is dat ca. 120 volwassen deelnemers door deze maatregel 

getroffen wordt. 

Kosten-Baten-Analyse Vraagt weinig capaciteit voor implementatie. 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.) 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 16. Verminderen ZIN/Jeugd 

Een taakstelling op de uitgaven jeugdhulp maatwerkvoorzieningen. 

Dat kan via verschillende manieren: 

- meer inzetten en gebruik maken van algemene, voorliggende 

voorzieningen. 

- Toetsing toegang op basis van beleidskader 

- Strakke handhaving raakvlakken andere wetten 

-Verhoging drempel toegang door meer verantwoordelijkheid van 

ouders en opvoedomgeving te eisen. 

- Inzetten van (nieuwe) producten onder het Wmo contract, 

bijvoorbeeld gezinsverzorging. 

Jeugd/ WMO/ overig Jeugd en Wmo 

Schatting potentiële opbrengst € 500.000,-

Budget in 2019 € 18.000.000,- (feitelijk begroot bedrag is inclusief niet 

cliëntgebonden kosten) 

Grootboeknummer 6672000 en 6672010 

Budgethouder Herman Kamminga 

Incidenteel/ structureel structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-5-2020 

Soort bezuiniging Verlagen van de kosten 

Wettelijke taak Ja 

Positieve effecten Meer eigen kracht, dichtbij en in de buurt. 
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Negatieve effecten Minder hulp ervaren, wennen aan anders. 

Risico's Door te weinig voorliggende voorcieningen, weinig collectief 

ontbreekt compensatie voor het niet inzetten van hulp. Toename 

bezwaren en klachten, toename veiligheidsrisico's en 

maatschappelijke incidenten. Samenwerking met ketenpartners 

komt onder spanning te staan. 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Betrokken partijen Hulpaanbieders, GI's, huisartsen, scholen. 

Aantal inwoners Tussen 2000 en 7000 inwoners 

Kosten-Baten-Analyse Wordt geïntegreerd in het implementatieplan sturing uitgaven 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid jeugdhulp fase 2. Geschatte extra inzet voor dit onderdeel 

werk: aantal uren, welk team, kosten Projectleiding 100 uur, inzet voor training en coaching sociale teams 

inhuur, ecc.~ 400 uur fte. incidenteel, inhoudelijk beleidsadvies 80 uur, inzet 

Ondersteuningsteam 200 uur fte structureel. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 17. Verminderen uitgaven Wmo 

Een taakstelling op de uitgaven aan Wmo maatwerkvoorzieningen 

kan via verschillende wegen worden gerealiseerd. Denk aan: 

het opzetten van meer algemene voorzieningen, 

bijvoorbeeld dagbestedingslocaties voor de doelgroep 

ouderen. De ervaring met de computerbank en de 

inloopvoorziening GGZ leert dat een algemene voorziening 

een goede oplossing kan zijn die daarnaast ook goedkoper 

is. 

• in de toegang scherper kijken naar andere oplossingen dan 

maatwerk (waaronder algemene voorzieningen). Hierbij 

vooral leren van de ervaringen van de 300-gezinnen aanpak. 

Algemeen toezicht op de Wmo meer benutten voor de 

preventieve functie in de toegang; doen wat nodig is en 

niet meer en minder. 

• Mogelijkheden in de contractering (bijvoorbeeld producten 

toevoegen - in combinatie met jeugd -die effectiever en 

goedkoper zijn, aanpassen van de tarieven). 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo 

Schatting potentiële opbrengst €500.000 (gefaseerd) 

Budget in 2019 € 11.000.000,-
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Grootboeknummer 6671000 

Budgethouder Clariss Bakker 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen kosten 

Wettelijke taak Ja/ nee het bieden van Wmo is wettelijke taak, 

algemene/voorliggende voorzieningen mogen daarnaast bestaan. 

Casemanagers kijken eerst naar voorliggende voorzieningen, indien 

deze ontoereikend zijn wordt doorverwezen naar 

maatwerkvoorziening. Dit is contractueel vastgelegd. 

Positieve effecten Uitgaan van eigen kracht, gebruik maken van de maatschappij, 

verhoogde deelname aan de maatschappij. 

Negatieve effecten -

Risico's Mate van sturing op de uitgaven is beperkt; open eind financiering, 

onvoldoende passende voorliggende algemene voorzieningen. 

De doelgroep Wmo stijgt door demografische ontwikkelingen en 

door de effecten van het abonnementstarief. Bij de Hulp bij het 

Huishouden zien we een stijging (tot augustus 2019 al 180 personen) 

in het aantal mensen dat een beschikking krijgt. Meer dan je op 

basis van de stijging in 2018 (75 personen in 2018) kunt verwachten, 

hoogstwaarschijnlijk dus het effect van het abonnementstarief. 

Maatschappelijke impact Licht negatief 

Betrokken partijen Zorgaanbieders, sociale teams 

Aantal inwoners 5000 

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

gemeente 
Midden-Groningen 
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inhuur. 

gemeente 
Midden-Groningen 





Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving ondervrerp: 18. Verminderen van de waarde van het mantelzorgcompliment. 

Op dit moment besteden we per ons bekende mantelzorger 160,-

(cadeaubonnen en boeket). Het compliment kan naar beneden 

bijgesteld worden tot 25,- per persoon. 

Jeugd/ WMO/ Overig Welzijn/Wmo 

Schatting potentiële opbrengst € 194.000,-

Budget in 2019 € 226.000,-

Grootboeknummer 6601190 

Budgethouder Gerry Oudekerk 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verlagen van de kosten 

Wettelijke taak Ja 

Positieve effecten Het uitreiken van een compliment aan mantelzorgers uit 

waardering. De waardering uitspreken staat los van het bedrag. 

Relatief makkelijke bezuiniging. Mantelzorgers hebben feitelijk 

meer aan ondersteuning, luisterend oor, etc. 

In de subsidierelatie met Kwartier is bepaald dat 

Mantelzorgondersteuning prioriteit heeft. Dit wordt in de begroting 

2020 van Kwartier ingebed. 



Pagina: 2 van 2 

Onderwerp: Vergadering Transitieteam 

Negatieve effecten Verminderen van de waarde van het compliment kan een negatief 

effect hebben op de door inwoners ervaren waardering voor 

mantelzorgers. 

Risico's 

Maatschappelijke impact Negatief, mogelijk vooral door beeldvorming 

Betrokken partijen Kwartier Zorg ~t Welzijn (steunpunt mantelzorg) 

Aantal inwoners 1500 

Kosten-Baten-Analyse Geen effect op capaciteit, vraagt ook geen extra inzet om te 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid implementeren. 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur. etc.l 

gemeente 

Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorstel 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 19. Verhogen ritprijs Wmo-taxi vervoer. 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo 

Schatting potentiële opbrengst € 300.000` 

Budget in 2019 € 1.169.271 

Grootboeknummer 6671040 

Budgethouder Erik Haverkort 

Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf 1-1-2020 

Soort bezuiniging Verhogen opbrengst 

Wettelijke taak Ja 

Positieve effecten Wmo-vervoer blijft beschikbaar 

Negatieve effecten Drempel om gebruik te maken van het Wmo-vervoer word hoger, dit 

heeft mogelijk consequenties voor maatschappelijke participatie 

van de doelgroep. 

Risico's Zie onderstaande juridische onderbouwing*~ 

Maatschappelijke impact Negatief 

Kosten-Baten-Analyse 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid 

werk: aantal uren, welk team, kosten 

inhuur, etc.l 

Vraagt ambtelijke inzet voor de juridische onderbouwing en 

voorlichting van klanten. Daarnaast dient dit te worden afgestemd 

met de vervoerder en GR Publiek Vervoer. 

" In onze regio is een gemeente die werkt met een hogere kilometerprijs en een hoger instaptarief 

dan wij, namelijk Westerwolde. Voor het overige lijken de voorwaarden redelijk hetzelfde, waarbij 
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moet worden opgemerkt dat de gemeente Westerwolde minder voorzieningen heeft dan onze 

gemeente én de maximale reisafstand is in Westerwolde met 25 kilometer net iets hoger dan hier 

(22,5 kilometer). In Westerwolde zijn de jaarlijkse kosten van het Wmo-vervoer ongeveer 

€ 350.000,-. Volgens de voorlopige cijfers van CBS had Westerwolde op 01-01-2019 25.244 inwoners 

en Midden-Groningen 60.956. Als je de kosten voor Wmo-vervoer in Westerwolde extrapoleert naar 

Midden-Groningen, kom je op een bedrag van ongeveer € 845.000. Momenteel geven we jaarlijks 

ongeveer € 1,2 miljoen uit. We moffen voorzichtig concluderen dat er verhoging van de prijs van 

het Wmo-vervoer kan leiden tot een forse besparing, mogelijk in de richting van € 300.000,-. 

*` In een uitspraak van 19 oktober 2016 van de Centrale Raad van Beroep staat het volgende: "Het 

standpunt [...] dat een persoon met beperkingen voor het collectieve vervoer niet meer moet 

betalen dan voor het openbaar vervoer, omdat de persoon met beperkingen geen alternatief heeft, 

vindt geen steun in de wet en wordt dan ook niet gevolgd." (ECLI:NL:CRVB:2016:4018). Het lijkt er 

daarom op dat wij de vrijheid hebben om een hoger tarief voor het Wmo-vervoer te hanteren. In 

onze regio hebben de gemeenten Westerwolde en Standskanaal in het verleden gekozen een hoger 

tarief vast te stellen, de overige gemeenten in het concessiegebied van Publiek Vervoer hanteren 

een tarief dat vergelijkbaar is met het openbaar vervoer. Een hoger tarief is mogelijk wel in 

tegenspraak met toekomstige regelgeving die wij of de landelijke overheid in lijn met artikel 9 van 

het VN-Gehandicaptenverdrag willen doorvoeren. Hierin staat kort gezegd dat personen met een 

handicap op voet van gelijkheid met anderen toegang moeten hebben tot onder andere vervoer. 

Het VN-gehandicaptenverdrag lijkt geen rechtstreekse werking te hebben 

(ECLI:NL:RBAMS:2019:1874). Dat wil zeggen dat de uitgangspunten van dit verdrag uitgewerkt 

moeten worden in landelijke regelgeving voordat deze rechtens kunnen worden afgedwongen. 

gemeente 
Midden-Groningen 



Bezuinigingsvoorste l 

Opgesteld d.d.: 15 mei 2019 

Korte omschrijving onderwerp 20. Algemene voorziening HH 

20.a minder inzet FTE Wmo-consulent en maatwerkspecialist (bij 

doorvoering van deze maatregel Algemene voorziening HH). 

Deze maatregel is nog niet concreet uitgewerkt. Onderstaand een 

mogelijke invulling: 

De algemene voorziening is een voorziening om op een simpele en 
laagdrempelige manier ondersteuning bij het huishouden te bieden 
aan inwoners die een lichamelijke beperking ervaren in het voeren 
van een huishouden. Het resultaat 'schoon en leefbaar huis' is bij de 
algemene voorziening leidend. In tegenstelling tot de 
maatwerkvoorziening, waarbij inwoners ondersteuning in `uren' 
krijgen toegekend, gaat de algemene voorziening uit van het 
resultaat `schoon en leefbaar huis'. De aanbieders garanderen een 
`schoon en leefbaar huis' bij de deelnemers van de algemene 
voorziening. De aanbieder spreekt met de klant af welke inzet aan 

hulp bij het huishouden nodig is om het resultaat `schoon en 

leefbaar huis' te behalen. De bedoeling is dat inwoners dus 

rechtstreeks bij een zorgaanbieder terecht kunnen voor de toegang 

tot de hulp bij het huishouden. Dat kan zonder tussenkomst van de 

gemeente. De zorgaanbieder voert een lichte toets uit of iemand tot 

de doelgroep behoort. De zorgaanbieder spreekt ook met de 

inwoner af wat benodigd is aan ondersteuningen hoe dat er in de 

praktijk uit gaat zien. 

• Mocht de AV geen goede oplossing bieden dan kan de 

inwoner terecht bij de gemeente voor een 

maatwerkvoorzieníng HH. 
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• De inwoner betaalt een eigen bijdrage conform het wettelijk 

Kader van de Wmo =abonnementstarief. 

• De gemeente besteed de AV gebiedsgericht aan. De 

zorgaanbieders ontvangen een budget (lumpsumpj op basis 

van het gemiddeld aantal uren, minus een korting. We 

maken afspraken over de toegang, kwaliteit, resultaten, 

sturing, voorkomen van naheffing etc. 

• Je kunt ervoor kiezen om een dergelijke voorziening 

gefaseerd in te voeren, nieuwe instroom en bestaande 

klanten. 

• Een goed voorbeeld dichtbij huis is Pekela/Veendam. 

• Omdat de inwoner een gemaximeerde eigen bijdrage betaalt 

is de besparing voor de gemeente feitelijk alleen via het 

verminder van de uitvoeringscapaciteit en de korting op het 

budget. Omdat het aantal inwoners met een HH voorziening 

de laatste periode stijgt en nog zal stijgen legje het risico bij 

de zorgaanbieder. Het is belangriji< om rekening te houden 

met de korting i.r.t. de demografische ontwikkeling. 

• Deze maatregel goed uitvoeren luistert nauw. Als we dit in 

Midden-Groningen willen organiseren dan vergt dit een 

goede en uitgebreide voorbereiding (juridisch, 

aanbestedingtechnisch, draagvlak bij zargaanbieders, 

financieel, regieviering . 

Jeugd/ WMO/ Overig Wmo en personele kosten 

Schatting potentiële opbrengst € 107.500 in 2020 / € 275.000 in 2021 / € 350.000 in 2022 

Vermindering personele kosten bij doorvoering maatregel: 

€ 32.500 in 2020/ vanaf 2021 € 65.000 

Budget in 2019 € 3.686.460 (PGB en ZIN) 

Grootboeknummer 6671000 

Budgethouder Clariss Bakker/ Bianca van Mierlo (personele inzet Backoffice Wmo) 

gemeente 
Midden-Groningen 
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Incidenteel/ structureel Structureel 

Realiseerbaar vanaf Juli 2020 

Soort bezuiniging Verlading van de kosten 

Wettelijke taak Ja 

Positieve effecten Inwoner heeft rechtstreeks toegang tot voorziening. Hoeft daarvoor 

niet naar gemeente. Minimaliseren van aantal `toegangsgesprekken' 

voor inwoner. 

Negatieve effecten Doordat we geen gesprek meer voeren met deze inwoners kan er 

mogelijk andere problematiek gemist worden. Zorgaanbieders 

hebben beperkt beeld van de problematiek van ouderen. 

Risico's Zorgaanbieder stuurt op beperken van instroom door het doorzetten 

naar traject voor maatwerk. Waardoor we financieel niet meer 

uitkomen. 

Doelgroep zal in komende jaren door demografische ontwikkelingen 

stijgen. Rekening houden met bepalen van budgetplafond, mogelijk 

is de korting daardoor op termijn onevenredig. 

Zorgaanbieders voeren de HH als Algemene voorziening uit als een 

'koude schoonmaakdienst' en zetten weinig in op de gewenste 

transformatie. Ondanks de financiële stimulans. Daar extra op 

inzetten. 

Beperkte sturingsmogelijkheden. Oplossen via aanbesteding of 

samenwerkingsovereenkomst/ afspraken over resultaat en 

uitvoering. 

Maatschappelijke impact Negatief, mede door mogelijke onzekerheid bij inwoners over 

betekenis van deze maatregel voor hun individuele situatie. 

Betrokken partijen Pm 10 zorgaanbieders 

Aantal inwoners Pm 1450 inwoners maken gebruik van HH 1 

Kosten-Baten-Analyse Budgetplafond maar korting 5% haalbaar, toewerken naar 10%. 

(ind. ruwe inschatting van de hoeveelheid Scheelt inzet Wmo-consulent (schaal 9) en maatwerkspecialist. In 

gemeente 

Midden-Groningen 
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werk: aantal uren, welk team, kosten totaal 1 fte. 

inhuur, etc.> Ontwikkelen beleid, overleg/ afspraken met zorgaanbieders. 

gemeente 
Midden-Groningen 


