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Geachte leden van de raad, 
 

Op 27 maart hebben wij u geïnformeerd over de resultaten van de Taskforce Sturing op uitgaven 

Jeugdhulp en de maatregelen die genomen worden om de tekorten in de toekomst waar mogelijk 

te beperken. 

 

Met deze brief willen wij u informeren over het eindresultaat van de uitgaven Jeugdhulp  2017. De 

RIGG heeft met de jeugdhulpaanbieders de eindafrekening 2017 opgesteld. De accountantscontrole 

bij de RIGG bevindt zich in de afrondende fase.  Het totale tekort over 2017 bedraagt € 29,41 

miljoen.  In eerdere berichtgeving is een ondergrens van € 23,5 miljoen genoemd, met benoeming 

van risico’s waardoor het tekort hoger zou uit kunnen vallen. Dit houdt nu in dat het tekort over 

2017 € 5,9 miljoen hoger uitvalt.  
 

Het proces van de financiële verantwoording van 2017 heeft tevens correcties op de uitgaven van 

2016 aan het licht gebracht, aangezien in dit proces o.a. ook de posten onderhanden werk 2016 

opnieuw zijn gecontroleerd. Dit heeft geleid tot een positieve bijstelling van het tekort van 2016 

met € 2,1 miljoen. 

 

Het tekort op de jeugdhulpkosten (ZIN + PGB) Midden-Groningen bedraagt € 3,4 miljoen voor 2017. 

Dit is inclusief de voordelige afrekening over 2016 van € 255.000. Dit zullen wij nog verwerken in 

onze jaarrekeningen over 2017 van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Zonder 

solidariteit was dit tekort € 150 duizend hoger geweest, namelijk bijna € 3,6 miljoen. 

                                                 
1 Definitieve bedrag is afhankelijk van de verwachte accountantscontrole op 12 juli 2018 
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Hoe verder  

Ons uitgangspunt is dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft (de jeugdhulpplicht die in de 

Jeugdwet is vastgelegd). Zoals wij in voorgaande brieven hebben aangegeven, is de toename van 

het aantal kinderen die (specialistische) jeugdhulp nodig hebben, een belangrijke oorzaak van de 

tekorten. Deze toename in  combinatie met de daling van het beschikbare jeugdhulpbudget heeft 

ervoor gezorgd dat er in 2017 meer uitgaven jeugdhulp zijn geweest dan we aan jeugdhulpbudget 

beschikbaar hebben.   

 

Het provinciale jeugdhulpbudget 2017 is ten opzichte van 2015 gedaald met € 9,2 miljoen. De 

daling is per saldo hoger, omdat de rijksbudgetten inclusief toegekende loon-prijsindexatie zijn 

vastgesteld. De CBS-cijfers van 2017 bevestigen het beeld dat de vraag naar jeugdhulp in onze 

provincie groot is ten opzichte van de landelijke vraag.  (Zie afbeelding in de bijlage, bron: rapport 

jeugdhulp 2-16/2017). 

 

Inmiddels ondernemen wij samen met andere gemeenten initiatieven door onder anderen een 

brandbrief te sturen naar de minister van VWS en naar de VNG. We doen dit om enerzijds een 

verhoging van het jeugdhulpbudget te bewerkstelligen, anderzijds om meer aandacht en budget 

voor de specifieke Groningse situatie/problematiek te genereren. 

 

Er is een taskforce ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar de vraag hoe we meer sturing kunnen 

krijgen op de uitgaven. Dat heeft een implementatieplan opgeleverd dat bestaat uit een RIGG deel 

en een gemeentelijk deel. Hiermee willen we de effecten van het ontvangen van minder budget en 

het leveren van meer zorg beperken.  

 

Als gemeente Midden-Groningen hebben we een implementatieplan sturing op financiën jeugdhulp 

opgesteld. Het implementatieplan bestaat uit twee onderdelen: 1. het versterken van de 

gemeentelijke regie op de uitvoering van het beleid en de uitgaven en 2. het versterken van de 

regie op de uitvoering van de jeugdhulp vanuit de sociale teams. 

Deze aanpak maakt onderdeel uit van het voorstel over de scenariodiscussie sociaal domein 

waarvan het de bedoeling is deze op 12 juli in de commissie te agenderen.  

 

De RIGG is aan de slag gegaan met haar deel. Daarbij hebben de Groninger gemeenten in 
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samenwerking met de RIGG een aantal stappen ondernomen om beter inzicht te krijgen in de 

kosten. De RIGG heeft verbeteringen in het proces van data-analyse doorgevoerd en daarmee haar 

monitoringsproces verbeterd. Op basis hiervan ontvangen gemeenten nu maandelijks hun eigen 

dataset van zorgtoewijzingen en declaraties, waarmee ze maatregelen in eigen gemeente kunnen 

treffen en beleid kunnen aanpassen. Tevens heeft de RIGG in de afgelopen tijd samen met de 

gemeenten informatiebijeenkomsten per subregio/clusters van gemeenten georganiseerd en om 

daar de resultaten en aanbevelingen vanuit de Taskforce toe te lichten. 

 

Met betrekking tot de opbouw van de tarieven van jeugdhulp in de Open House, heeft het 

adviesbureau HHM in opdracht van de gemeenten een onafhankelijk onderzoek gedaan. Hoewel we 

nog in afwachting zijn van het definitieve eindrapport van dit onderzoek, heeft HHM in een 

tussenrapportage reeds aangegeven dat de  tarieven logisch zijn opgebouwd, navolgbaar en 

marktconform lijken te zijn. Er lijkt daarmee geen directe reden te zijn om de tarieven aan te 

passen. 

 

Vervolg  

Bij de behandeling van de scenariodiscussie, waaronder het implementatieplan Sturing op financiën 

jeugd, gaan wij graag met u in gesprek over de stand van zaken en de maatregelen die getroffen 

zijn en/of genomen worden (12 juli).  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

burgemeester en wethouders Midden-Groningen 

 

 

 

 

H. Mulder        R. Munniksma 

secretaris        burgemeester 

 

  

Bijlage 1: Verdeling tekort Jeugdhulp 2017 over de Groninger gemeenten 

Bijlage 2: Afbeeldingen CBS rapportages Jeugdhulp 2016 en 2017 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2  

Jongeren met jeugdhulp als percentage van het totale aantal jeugdigen, naar gemeente en 

jeugdregio, 2016 

 
 


