
Bijdrage GroenLinks 

 

Stand van zaken Jeugd en Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Sociaal Domein 

 

Algemeen  

GroenLinks vindt het uitstekend dat meerdere keren per jaar inzicht en overzicht gegeven 

worden op de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein.  

We hebben de indruk dat de gemeente bovenop de bewaking van de financiën zit. Neemt niet 

weg dat het Rijk duidelijk tekort schiet in de financiële tegemoetkoming sinds de 

decentralisaties. De gemeente Midden-Groningen zou in onze ogen er goed aan doen om 

hierover naast de NVG en de VGG apart nog een duidelijk signaal richting Den Haag af te 

geven.  

Met de nieuwe software systeem Power BI kunnen we beter inzicht krijgen in de grote 

hoeveelheden data. Daarmee kan de gemeente iets meer sturen en nagaan waar het geld blijft. 

Grote wisselingen aan bedragen die uitvoerders declareren worden inzichtelijker en de 

gemeente is vervolgens in staat om met name  de ‘dure jongens’ in het werkveld ter 

verantwoording te roepen. Een klein steentje om meer grip te krijgen op de uitgaven.   

De financiële vinger aan de pols houden is belangrijk, maar dat zegt nog niet zoveel over de 

kwaliteit van de zorg. Om de effecten van de maatregelen te kunnen beoordelen is een andere 

vorm van monitoring nodig. Bijvoorbeeld met het uitgebreide klant tevredenheid onderzoek. 

Zo’n permanent onderzoek is niet zaligmakend, maar wel essentieel om te kunnen nagaan of 

de effecten die je wilt bereiken gehaald worden. 

Ook moet de gemeente de gevolgen van alle bezuinigingsmaatregelen goed monitoren, zodat 

we bijtijds kunnen bijsturen, mocht de ´ombuiging´ zijn  doel voorbijschieten. 

  

Dan nog kort over enkele van de 9 onderdelen uit de raadsbrief: 

 

1 Voortgang bezuinigingen jeugd / WMO 

Complexe maatregel 3: Sociaal team – personele taakstelling sociale teams  

Het sociaal team kan groeien in zijn rol, wanneer er niet voortdurend andere maatregelen 

getroffen worden. Een veel gehoorde klacht vanuit het team is: een bezuiniging of een 

opgelegde maatregel is door ons uit te voeren, of in te passen. Daar is tijd voor nodig, maar 

gaat uiteindelijk wel lukken. Echter, wanneer er binnen korte tijd weer iets nieuws bedacht 

wordt, een  nieuwe maatregel, voordat de vorige maatregel voldoende is ‘geland’ en 

uitgewerkt, dan blijft het onduidelijk, onrustig en inefficiënt op de werkvloer.  

Vanuit dat signaal doet GroenLinks de volgende oproep: college, neem de maatregelen die 

nodig zijn en kom pas met iets anders wanneer die maatregelen voldoende tijd hebben gehad 

om hun waarde te bewijzen.  

Een sociaal team kan veel, maar moet samen met de cliënten wennen aan de impact van 

nieuwe regels / mogelijkheden. 

Tot slot over het sociaal team: Niet het aantal mensen is per se leidend voor goed 

functioneren, maar de kwaliteit van die mensen. Met voldoende middelen voor bij- en 

omscholing is kwaliteit van het werk beter geborgd.  

 

 

3 Transformatieagenda 

Jeugd 

De Corona crisis is extra bedreigend voor thuissituaties, waarbinnen veel problematiek 

aanwezig is. Scholen sluiten en raken het zicht op kwetsbare jongeren kwijt. Helaas kent 



Midden-Groningen veel van dergelijke huishoudens. Naast excessen als huiselijk geweld zijn 

het vooral kinderen de dupe. Zij kunnen niet naar school, worden niet meer vanzelfsprekend 

bereikt.   

Dit is een algemeen landelijk probleem, vraag aan het college: hoe is dit in Midden-

Groningen? 

 

GroenLinks vindt preventief werken en positieve effecten op de langere termijn altijd van 

groot belang. betere sturingsmechanismen. Daarvoor zijn diverse principebesluiten 

noodzakelijk. Preventief werken staat ondanks de goede inspanningen altijd nog in de 

kinderschoenen. Dat moet anders, wil je ooit uit de vicieuze cirkel komen! 

GroenLinks wijst in dit verband op de breed gedragen motie uit 2018: ‘versterking 

opvoedklimaat voor kinderen’ waar gevraagd werd kinderopvang en buitenschoolse opvang in 

een vroeg stadium aan te bieden in ‘risicogezinnen’, en om een beleidsplan te maken waarin 

preventie centraal staat. 

We hebben geen zicht op de stand van zaken als het gaat om de uitvoering van deze motie. 

Kan het college uitsluitsel geven? 

 

4 evaluatie 300 gezinnen 

We lezen in de raadsbrief: De werkwijze in 2019 heeft bijgedragen aan een afname van de 

kosten van de jeugdhulp via de sociale teams. Het evaluatieverslag van het project is blijkbaar 

klaar.  

Wanneer krijgt de raad dat verslag te zien?  

En aanvullend: waarom nu niet bij deze voortgangsrapportage? 

 

 

 

 


