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1 Voortgang bezuinigingen Jeugd/WMo 

De bezuinigingen worden gefaseerd in tijd gehaald, maar niet altijd op het aangegeven 
moment. Desalniettemin is het CDA tevreden over de tot nu toe behaalde resultaten. Maar 
we waarschuwen wel voor de nog te behalen financiële doelstellingen, mede gelet op de vele 
tegenvallers vanuit het rijk aangegeven wijzigingen zonder (voldoende)financiële 
compensatie.  

 
Dat er nu wachtlijsten ontstaan is niet verbazingwekkend, maar wel zorgelijk. Zoals het 
college aangeeft in deze brief wordt wel getracht de wachtlijsten binnen de perken van 6 
weken te houden en goed te kijken naar de prioritering van de problemen.  

      
2 Uitvoeringsagenda 

Het rapport van de heer Robbe is wat het CDA betreft, een helder en vlot te lezen document. 
En het doet ons deugd, dat de werkgroep Uitvoeringsagenda de eerste drie stappen heeft 
doorlopen. En deze stappen wil delen met een grotere groep ambtenaren, maar door de 
 omstandigheden toch wat vertraging oploopt. Wanneer wordt deze bijeenkomst wel 
gehouden? En wat zijn de gevolgen voor het hele tijdspad? 

  
3 Transformatieagenda 
 Veel tekst en dat geeft niet altijd aan dat het daarom heel goed is. 
 
4. Evaluatie 300 gezinnen aanpak 

de evaluatie heeft in ieder geval een veranderde werkwijze opgeleverd en daarmee ook een 
bezuiniging. Maar een evenzo groot belang is, geeft deze verandering ook een gelijkblijvend 
of een verbetering te zien in de leefsituatie in deze gezinnen of eventueel nieuwe gezinnen?  

 
5 Inzet van de Ondersteuner Jeugd en Gezin bij de huisartsen 

het college geeft aan, dat er met name financieel niet meer ruimte is voor het  inzetten van 
een Ondersteuner Jeugd en Gezin. Maar is er een mogelijkheid  binnen de huidige uren een 
verschuiving door te voeren, zodat deze 2 ontbrekende huisartspraktijken wel aangekoppeld 
kunnen worden?  

 
6 Beschermd wonen en Opvang 
 
7 nieuwe opzet voor Spoed voor Jeugd 

Er is een gezamenlijk traject gestart voor een betere organisatie van de 
 crisishulpverlening vanwege o.a. zorgen over de continuïteit van de toegang tot de crisishulp. 
Daar wordt voor de eerste jaren een voorinvestering gevraagd voor de eerste jaren. Maar 
vervolgens wordt de voorinvestering structureel. 

 Kunt u aangeven waarom het een voorinvestering wordt genoemd? 
 
8 Ontwikkelingen zorgaanbieder en jeugdbescherming 

door het beter ontsluiten en analyseren van aanwezige data worden de inzichten in de 
kostenontwikkeling in het geheel van de Jeugdhulp en bij de Geïndiceerde Instellingen in het 
bijzonder nu beter zicht op de behandeling als ook op de duur van de behandeling. Met deze 
inzichten kunnen beter  onderbouwde gesprekken gevoerd worden met de zorgaanbieders.  
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9 Ontwikkelingen Veilig Thuis Groningen 
de wettelijke taken worden verbeeld in acht diensten met een verbindingslijn  er tussen.  De 
verbindingslijn geeft aan welke route gevolgd wordt, maar via  signaal kan het naar de 
diensten Meldingen of advies en Ondersteuning maar niet van Meldingen naar Advies en 
Ondersteuning. Hoe zorgvuldig  worden de pijlen gevolgd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


