
Stand van zaken Jeugd en WMO SP 

De enige vraag die vanuit het college is gesteld, is of deze 

informatie zo voldoende is. Nou ik moet zeggen dat het 

overzichtelijk en duidelijk is. Dus wat de SP betreft voldoet dit 

aan zeker aan de behoefte.  

Ik wil toch nog wel graag op een paar punten ingaan. Ten 

eerste de 300 gezinnen aanpak. Het evaluatie verslag zou eind 

maart klaar zijn volgens de raadsbrief. We zitten hier al heel 

lang op te wachten. Waarom is dit dan voor de 

raadsvergadering van 16 april dan nog niet bijgevoegd. Graag 

een reactie. 

Daarnaast is een van de adviezen in de rapportage van Tim 

Robbe om in de verordening te regelen aan welke voorwaarden 

de jeugdinstelling moet voldoen voordat de verwijzing doorgang 

vindt. Dit om meer grip op de toegang te hebben. Dat lijkt mij 

een zeer goed advies. Wat gaat onze gemeente met dit advies 

doen? Of zijn er al stappen gezet om dit te regelen? 

Dan nog een paar opmerkingen over de uitvoeringsagenda van 

de inkoop jeugdhulp. Ik begrijp dat het college een invulling 

moet geven aan wat de gemeente lokaal invult vanaf 2021 en 

richting moet geven aan de gezamenlijke inkoop vanaf 

2022. Mijn vraag hierbij is: Wordt daarbij ook overwogen te 

stoppen met de inkoop via het open house model? En mijn 

advies aan het college: Kijk serieus naar mogelijkheden om zelf 

zorg in te kopen via een algemene voorziening. Daar bedoel ik 

mee dat er geen afspraak is over de uur-prijs en het aantal uren 

zorg, maar dat er met een goede en vooral betrouwbare 

zorgaanbieder afspraken gemaakt worden dat die alle gezinnen 

in een bepaalde situatie volledig gaat begeleiden of alle 

kinderen op een bepaalde school. Ik denk dat dat goedkoper 

uitpakt , je op die manier een overzichtelijker beeld hebt en dat 



het ook mogelijk maakt om hulp via de WMO en de Jeugdwet 

samen te voegen. Drie vliegen in een klap. Hoe denk het 

college hierover? 

Dan de huidige situatie. Het coronavirus heeft alles op zijn kop 

gezet. Bij de bezuinigingen leek 10% korten van het personeel 

nog haalbaar. Hoe is dat nu in de huidige situatie. Ik maak ik 

me namelijk grote zorgen om de kwetsbare gezinnen. We horen 

nu al dat er naar schatting 7000 kinderen van de radar af zijn. 

Hoe is dat in Midden-Groningen? Ik zie ook hier gezinnen die al 

in de knel waren voor de lockdown en nu op elkaars lip zitten. 

Dat is vragen om moeilijkheden. Hoe wordt daar hier in 

gehandeld? Daarnaast is er door minister Slob gevraagd om de 

leerplichtambtenaren deze kinderen weer boven water te laten 

halen. Wat doet onze gemeente hiermee? Eigenlijk is mijn 

vraag of het college mij een beetje kan gerust stellen, want ik 

maak me echt zorgen om deze doelgroep. Graag een reactie. 

Dan nog een laatste opmerking. Gemeenten vrezen voor veel 

extra kosten door de coronacrisis. Bijvoorbeeld meer aanvragen 

bijzondere bijstand door armoedeval, maar ook door minder 

inkomsten. Loppersum brengt bijvoorbeeld nu al in kaart wat 

deze extra kosten zullen zijn en het kabinet geeft aan dat de 

lagere overheden er niet op achteruit mogen gaan. Brengen wij 

dit op dit moment ook al in kaart en zo ja, kunnen wij hiervan op 

de hoogte gehouden worden? Graag een reactie. Voor zover in 

eerste termijn. 

 

 

 

 


