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Geachte heer/mevrouw, 

 

Het zal u inmiddels bekend zijn dat de gemeente Midden-Groningen kampt met forse financiële 

problemen die voor een belangrijk deel te maken hebben met tekorten in het sociaal domein: de 

uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Voor de zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met een 

pakket aan bezuinigingen waarbij het sociaal domein buiten beschouwing gelaten was. Daarbij is 

besloten dat ook op jeugdhulp en Wmo bezuinigd moet worden, en dat voorstellen hiervoor na de 

vakantieperiode gepresenteerd worden. Als betrokkene bij het sociaal domein krijgt u deze brief 

over die voorstellen.  

 

Noodzaak tot ingrijpen 

In 2018 gaven wij 6,9 miljoen euro meer uit aan jeugdhulp dan we hiervoor van het rijk ontvingen. 

We hebben maatregelen genomen om het tekort terug te dringen en hebben goede hoop dat het 

ons lukt de uitgaven aan jeugdhulp dit jaar 2 miljoen lager te laten zijn. Daarmee, en ook met de 

aanvullende bijdrage van het rijk voor jeugdhulp, zijn we er echter niet. De meicirculaire, waarin 

de extra gelden bekendgemaakt werden, bevatte ook een korting op een specifiek deel van de 

jeugdhulp: de financiering van voogdij en hulp aan 18+. Per saldo levert dit onze gemeente nog 

geen 2 ton op. Er is dus meer nodig om de tekorten terug te dringen. Met de gemeenteraad is 

daarom afgesproken dat we een pakket aan mogelijke maatregelen presenteren om 2,5 miljoen 

euro per jaar te besparen. Omdat eerder al afgesproken is dat we de gelden voor jeugdhulp en 

WMO-voorzieningen als één geheel beschouwen, gaat het om maatregelen op beide terreinen. 

 

Bezuinigingspakket Jeugd/Wmo 

In de bijlage vindt u het voorstel dat we als college van burgemeester en wethouders aan de 

gemeenteraad doen. Voorstellen die strijdig zijn met de gewenste versterking van de sociale 

veerkracht waartoe we eerder besloten hebben zijn daarbij afgevallen, evenals voorstellen die erg 

nadelig uitpakken voor groepen inwoners. We presenteren de raad een pakket van 20 mogelijke 
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bezuinigingen dat optelt tot 3,2 miljoen euro. We stellen de raad voor om hieruit 17 maatregelen 

te kiezen die de benodigde 2,5 miljoen euro opbrengen.  

 

We beseffen dat ook de voorstellen die we wel aan de gemeenteraad presenteren pijn kunnen doen 

en tot onwenselijke situaties kunnen leiden, maar we zien geen andere mogelijkheid om de 

financiën op orde te krijgen. Voor ons blijft voorop staan dat inwoners die zorg en ondersteuning 

nodig hebben, deze ook krijgen. En we blijven investeren in preventie en meer veerkracht, zodat 

we kunnen toegroeien naar een gemeente waarin inwoners minder zorg en ondersteuning nodig 

hebben en er meer sociale veerkracht is. 

 

Besluitvorming door gemeenteraad 

Op 26  september zal de gemeenteraad zich voor de eerste keer over het maatregelenpakket 

buigen. Dit is de commissievergadering. Op 17 oktober zal de gemeenteraad er een definitief 

besluit over nemen.  

 

Gelegenheid tot inspreken 

Wij kunnen ons voorstellen dat ons besluit tot deze bezuinigingen tot vragen en zorgen leidt. 

Daarom willen we u in de gelegenheid stellen om er uw mening te geven. Dat kan door in te 

spreken tijdens de raadscommissievergadering of door een schriftelijke reactie in te dienen. De 

raad kan uw mening dan betrekken bij zijn besluitvorming. U kunt zich aanmelden voor inspreken 

via of een schriftelijke reactie sturen aan:  griffie@midden-groningen.nl. 

 

Contact 

Heeft u nog vragen hebben, of behoefte aan meer achtergrondinformatie? U kunt dan contact 

opnemen met mevrouw K. Demydczuk-Postma via telefoonnummer 0598 37 38 06 of per e-mail: 

karolien.demydczuk@midden-groningen.nl. 

 

 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

H.J.W. Mulder 

secretaris 
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