
 

 

Raadscommissie 16 april 2020 Bijdrage GemeenteBelangen Midden-Groningen 

 

Agendapunt: stand van zaken sociaal domein: financiële en inhoudelijke 

ontwikkelingen. 

 

Voorzitter, 

 

Binnen een maand is de wereld verandert, in de greep van het corona virus. 

Diverse partijen uit deze raad hebben vorige maand, bij de ombuigingen,  

gevraagd om financiële steun van uit Den Haag.  Met name voor de Jeugdhulp. 

De Gemeenten teren in op hun Algemene Reserve en men doet niets anders dan 

bezuinigen. 

Gezien de economische gevolgen van de maatregelen tbv de Corona virus is dat 

voor Jeugdhulp duidelijk dat we zelf in de extra kostende moeten voorzien. 

Dit zal in de term van het Kompas veel “veerkracht” vragen van onze inwoners. 

Zeker als tgv de corona virus nog meer noodzakelijke bezuinigingen zullen  

plaatsvinden. Hierbij uiten wij onze bezorgdheid met name voor de 

allerzwaksten van onze samenleving. 

Kunnen wij de financiële gevolgen al inschatten? 

Men verwacht dat er een grotere groep inwoners beroep zal doen om 

ondersteuning van de Gemeente. Ondernemers, zzp-ers en flexwerkers.  

Denk ook aan inzet van oa. de Sociale teams, aanpak huiselijk geweld, onveilige 

situatie kinderen, meer beroep op de voedselbanken, GKB, BWRI etc.  

Denk aan scholing leerachterstand in onze Gemeente MG. 

Er komt een onzekere tijd aan ook voor Gemeente Midden Groningen. 

 

 

Voorzitter, 

 

Wij bespreken hier vanavond de stand van zaken sociaal domein. De financiële 

en inhoudelijke ontwikkelingen. 

 

Wij zullen en kunnen niet alles benoemen, een drietal onderwerpen stippen we 

graag aan: 

1. Informatie momenten. 

2. Implementatie ronde van ca 2 miljoen euro 

3. Bezuinigingen najaar 2019 van 2,4 miljoen euro 

 

 

 

 



 

1. Informatie momenten: 

- Wij kunnen ons vinden in vijf momenten per jaar om te worden 

geïnformeerd over de stand van zaken, financieel en inhoudelijk. 

- GBMG is content met de beter in kaart brengen,  tov begin 2018, 

betreffende de financiële kosten en waar eventueel op kan worden 

bijgestuurd met kennis van de inhoudelijke problematiek. 

- Er is meer monitoring, ook wie de ondersteuning en hulp vragen 

uitschrijven, oa. huisarts, rechterlijke macht en sociale teams. 

 

2. Implementatieplan : 

- Dit implementatie plan moet twee miljoen euro bezuiniging 

opleveren, er is via de sociale teams 1,8 miljoen euro gerealiseerd. 

Echter wordt  dit voor een groot deel teniet gedaan door hogere 

uitgaven ikv de gedwongen Jeugdhulp. Wat is een groot deel??   

Deze gedwongen jeugdhulp wordt ingezet door de 

Jeugdbescherming ( de gecertificeerde instellingen, kortweg GI’s) 

Er zullen gesprekken worden gevoerd om de kosten te verlagen, 

ook al heeft de gemeente geen directe invloed? Wat verwacht U 

van deze gesprekken? 

- De ontwikkelde werkwijze sociale teams, nav de 300 gezinnen, van 

in gesprek met gezin, kritische houding en kostenbewust  heeft 

geleid tot afname kosten van de jeugdhulp via de sociale teams 

GBMG ziet het evaluatie rapport van het project graag tegemoet. 

- Huisartsen,  Ondersteuner Jeugd en Gezin leiden tot meer directe  

juiste behandeltrajecten, met een kortere looptijd. Het levert nog 

niet direct een besparing op.  Er zijn twee ondersteuners door de 

huisartsen zelf geregeld, door wie worden deze bekostigd en 

worden deze twee OJG meegenomen in de evaluatie OJG-ers? 

 

3. Bezuinigingen najaar 2019: 

- Op dit moment zijn er van de 17 bezuinigingsmaatregelen   7 

gerealiseerd. Aanvullend zijn 3 niet bestede budgetten ingezet om 

de bezuiniging te realiseren.  Waar komen deze 3 aanvullende 

budgetten vandaan? 

 

- Het bezuinigingspakket Jeugd/WMO bevat drie maatregelen die 

gezamenlijk de grootste bezuiniging moeten bewerkstelligen nml 

1,5 miljoen euro. Gelet op de complexiteit is er een groot  risico  op 

( gedeeltelijk) onhaalbaarheid.  

1. Personele bezetting sociale teams. 

2. ZIN Jeugd 

3. ZIN WMO. 



GBMG deelt deze bezorgdheid van het niet halen van de 

voorgestane bezuinigingen. Door de veranderende omstandigheden 

zal waarschijnlijk meer aanspraak worden gedaan op de al eerder 

genoemde instanties en op de sociale teams. 

 

Tav ZIN WMO maatregelen: 

- In 2019 is de vraag en toekenning van HH met 290 inwoners 

gegroeid tov 2018. Is er met deze toename in de begroting 2020 

rekening gehouden? 

- Er wordt gesproken over tarief verhogingen, juli 2020,  tbv de 

huishoudelijke hulp ( met of zonder begeleiding)  De Gemeente 

Midden Groningen wil een reëel tarief hanteren. Wat is een reëel 

tarief?  Wordt deze niet landelijk vastgesteld? 

- Deze aanpassing kost 90.000,-- euro voor 2020. De financiële 

aanpassingen zullen structureel in de begroting van 2021 worden 

opgenomen.  

Verwacht U in 2021 weer een tarief verhoging HH? 

 

Het sociaal domein is volop in beweging, er zijn ontwikkelingen die we zelf als 

gemeente oppakken of in gezamenlijkheid met andere gemeenten. 

We worden echter ook geconfronteerd met ontwikkelingen waar we geen 

invloed op kunnen uitoefenen.  

- Nieuwe opzet Spoed voor Jeugd,  een Integrale Crisisdienst, een 

noodzakelijke voorziening, voor kinderen  die een crisis doormaken 

snel en zo goed mogelijk op te vangen. 

- Ontwikkelingen zorgaanbieders en jeugdbescherming, o.a. de 

verhoging van de jeugdbeschermingstrajecten. Deze worden met 

17,5 % verhoogd. De betaalbaarheid van specialistische 

voorzieningen, oa. Elker en Het Poortje. 

- Ontwikkelingen Veilig Thuis (VTG). De kosten van de invoering 

en aanscherping verbeterde Meldcode . 

 

 

 

 

 

Het sociaal domein is een complex domein,  zeker omdat het over inwoners 

/mensen gaat, die hulp en ondersteuning behoeven om in de maatschappij  te 

kunnen (blijven) meedoen. De fractie van GBMG  onderschrijft ook dat we op 

de goede weg zijn om meer inzicht te krijgen, zowel financieel als inhoudelijk, 

binnen het sociaal domein. 



We moeten inderdaad meer  focussen op samenwerking met andere gemeenten. 

In gesprek blijven met zorgaanbieders, onderwijs, de GI-Jeugdbescherming, 

verwijzers.  

Voorlopig vanuit Den Haag geen decentralisaties meer binnen het sociaal 

domein. Ook geen tussentijdse wijzigingen of  nieuwe spelregels. 

 

Tot zo ver.  

  


