
Bijdrage D66 stand van zaken Jeugd WMO 

 

De raad  wordt gevraagd of de meegestuurde presentatie aan de verwachtingen van de raad 

tegemoet komt. 

Hier kunnen wij kort over zijn: uitgebreide presentatie met een klein dashboard en een inhoudelijke 

visie over verdere stappen, geeft ons een helder beeld van de stand van zaken. 

De vorm van de presentatie bevalt ons wel, het dashboard mag wel uitgebreider worden en mogelijk 

zouden dan  een groot aantal vragen die binnen de fractie van D66 leven dan wel beantwoord 

kunnen worden. 

Echter missen wij de doelen/targets, want laten wij wel zijn: dit dossier is ons hoofdpijn- dossier en 

zal door de Corona crisis alleen maar complexer worden in het licht van de gemeentelijke financiën. 

Daarnaast zien wij dat men met de meeste bezuinigingen nog bezig is/ moet starten of niet 

ingeboekt heeft. 

Vraag aan het college: Is wat dit laatste punt al een risico analyse gedaan? En zouden we dat in een 

volgende presentatie aan de raad terug kunnen vinden? 

Wat betreft de verder inhoudelijke stappen hopen zich een groot aantal vragen bij de fractie van D66 

op ( die wij ook terug vinden bij de ander fracties, en niet zullen herhalen). Uit de oplegnotie lezen 

wij dat er ruimte is inhoudelijke inbreng. Wij nemen de gelegenheid om enkele kernvraagstukken uit 

te vragen: 

Als er binnen de Jeugdzorg goede en effectieve zorg wordt geboden zal men meer ‘evident based’ 

gewerkt moeten worden, zeker in het licht van het ‘open house’. 

Vraag aan het college: Is er zicht op de inzet van ‘evident based’ methodiek ? En kan dit terug komen 

in de volgende presentatie? 

Bestuurlijk zullen wij steeds keuzes moeten maken, schrijft  Tim Robbe in het document ‘Jeugdhulp, 

en hoe nu verder? 

Vraag aan het college: Gaan wij straks ook gebruik maken van de effect keten van Tom van Yperen? 

En kan dit terugkomen in de volgende presentatie? 

Tenslotte het WMO gedeelte. Wij horen van een groot dreigend tekort door de ander financiering 

van de huishoudelijke hulp. Uiteraard zullen als D66 fractie landelijk aandacht vragen voor deze 

weeffout, voorlopig hebben wij hier echter mee van doen. 

Vraag aan het college: In de presentatie kunnen wij de gevolgen van deze maatregel niet terug 

vinden. Zijn de cijfers hierover nog niet bekend of zal de verhoging van de bijdrage van € 19,95 naar 

€28,00 genoeg opleveren om het gat te dichten? 

 

De fractie van D66 is redelijk tevreden met de ingeslagen weg en hoopt dat deze en de bijdragen van 

de diverse fracties  de gemeente Midden- Groningen steeds beter op koers brengt. 

 

 



 

 


